Ata 2.472ª – No dia 24 (vinte e quatro) do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito,
às 19h00min na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta Cidade de Campo do
Tenente, Estado do Paraná, reuniu-se a Assembléia Legislativa Municipal para
Sessão Ordinária verificando o quórum legal, estando presentes os vereadores Paulo
Renato Quege, Reginaldo Kuhl, Valdireno Pereira, Celso Wenski, Amilton
Feltrin, Roberto Carlos Maurer, Celso Sá Brito e Gustavo Brun Ribas Pinto
Vizentin sob a Presidência da Excelentíssima Vereadora Solange Maria de Lima
Fávaro que, com a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. Iniciando os
trabalhos do Pequeno Expediente, cumprimentando a mesa Plenária, os ouvintes da
rádio. Cumprimentou o Professor Leonel, sua esposa Eliane, seu filho Elton,
Guilherme Grein presidente da Cooperativa e em nome dele quero cumprimentar
todos os agricultores presentes, cumprimentou a Professora Joseli Novaki e em nome
dela todos os alunos da escola Victor Busmann, cumprimentou a farmacêutica
Mariana e também a ex-vereadora Derly e a toda população Tenenteana que ouve a
rádio 87.5. Na continuidade a Presidente solicitou ao vereador Roberto Maurer a
leitura de um trecho da bíblia sagrada. Em seguida, a presidente Solange Maria de
Lima Fávaro solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.471ª da sessão
ordinária do dia 17 de abril de 2018 e colocou a ata em discussão, não havendo
nada a discutir, colocou a ata em votação, sendo aprovada em votação unânime.
Continuando a Presidente passou a ordem do dia: Solicitou a leitura da Mensagem
do Projeto de Lei nº 007/2018 – Origem Poder Executivo, o qual “CRIA CARGOS
NO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICÍPIO DE CAMPO
DO TENENTE”. Colocou o Projeto em segunda discussão, colocou o Projeto em
segunda votação, onde foi aprovado em votação unânime. Na seqüência a presidente
convidou o Secretário Edson de Souza para fazer o uso da tribuna: o secretário
falou que está atendendo esse pedido da Câmara para falar sobre medicamentos.
Como o assunto é um pouco complexo me falta conhecimento então eu trouxe a
farmacêutica responsável Mariana para falar. Mariana comentou sobre a assistência
farmacêutica. Falou sobre a aquisição e a dispensação dos medicamentos. Temos que
ter um planejamento e um protocolo a seguir. Hoje podemos dizer que não temos
falta de nenhum medicamento. Estamos conseguindo suprir bem a demanda. Os
vereadores fizeram alguns questionamentos, onde foram esclarecidos pelo secretário
Edson e a farmacêutica Mariana. A presidente questionou sobre a Lei Proacar se está
sendo executada no Município? O secretário respondeu que não, pois ele não é um
programa específico, pega a assistência social e saúde. O próprio MP nos informou
que esse procedimento está de forma irregular. A presidente falou que vamos
trabalhar em cima dessa Lei junto com o prefeito para regularizar, pois não podemos
deixar parado. O vereador Paulo Renato Quege questionou sobre qual o critério de
escolha na ordem dos exames. O secretário Edson explicou que todos os pacientes
que vão à unidade de saúde, independente de renda, normalmente essa distribuição é

feita com 50%, 60% do custo pelo Município. Não tem escolha do paciente. O
vereador Celso Wenski questionou se tem sido orientada a população sobre os
medicamentos que o estado também fornece? Falta orientação a população. A
farmacêutica falou que tem um tempo da dispensação do início do protocolo, mais é
informado sim. O vereador Roberto Maurer perguntou se estão sendo informando os
pacientes sobre os medicamentos contínuos que se ligarem no 0800 do laboratório
eles conseguem até a metade do preço? A farmacêutica Mariana disse que isso quem
informa é o médico. Nós da farmácia publica não temos o conhecimento e nem a
obrigação de informar. O vereador Celso Sá perguntou sobre o atendimento nas
unidades, o secretário explicou que a saúde é universal, todos são atendidos onde
forem. Em todos os municípios se divide uma área para não ter muito atendimento
em uma unidade só. A família tem que ir para a sua unidade de referencia. O
vereador Celso Wenski comentou que deve ser revista a divisão das unidades de
saúde. Acho que tem que ser rediscutido, se for o caso e a Lei permite dividir. O
secretário comentou que isso já é um assunto que estamos discutindo. Gustavo
Vizentin agradeceu a explicação que não é um corte opcional, assim à população
entende o que está acontecendo. O Senhor Francisco inscrito para fazer uso da
palavra também questionou sobre a distribuição de medicamentos. A farmacêutica
explicou que liberou os medicamentos porque na seqüência já conseguiu fazer um
novo pedido. Esse medicamento não é padronizado no centro de saúde. O vereador
Roberto Maurer questionou sobre as visitas das agentes comunitárias. O secretário
esclareceu que as agentes são à base da atenção básica, estamos fazendo um
concurso. Estamos disponibilizando para que cada agente hoje tenha um tablet e faça
a visita e fique registrado. Comentou que a agente comunitária não tem obrigação de
avisar sobre o exame. A presidente agradeceu a presença do secretário e farmacêutica
pela presença. Na seqüência a presidente passou a Moção de Aplausos. O Poder
Legislativo de Campo do Tenente-PR no uso de suas atribuições legais concede
Moção de Aplausos e Reconhecimento Público ao professor Leonel Pires Ferreira
pelos relevantes trabalhos no ensino e em pesquisas aplicadas como extensionista da
área rural e sustentabilidade na cidade de Campo do Tenente. Passou a palavra ao
vereador Paulo Renato, onde cumprimentou todos os presentes, ficou muito feliz em
poder falar do Professor Leonel, pra nós é uma honra pelo que você fez em nossa
cidade. O vereador Roberto Maurer comentou que quem escreve um livro é porque
tem história, o Leonel é um exemplo para os alunos, muito obrigado por tudo que fez
por nosso município. O vereador Reginaldo Kuhl comentou que o Leonel é um
grande poeta e parabenizou por seu grande trabalho. O vereador Celso Wenski
agradeceu a família do Leonel aqui presente. Falou sobre algumas histórias do
professor, aqui o que a gente tem que dizer é agradecer em nome do município pelo
trabalho e aquilo que desenvolveu. A Câmara está de parabéns com as audiências,
debates e diálogos. Agradecemos pelo trabalho e melhorias que foram feitas a nossos

agricultores. O Leonel fez a maioria dos projetos sobre o trator solidário, microbacias se dedicando. A presidente convidou o Guilherme Grein para fazer uso da
tribuna, onde cumprimentou a todos aqui presentes. Comentou que não podia deixar
passar em branco, posso falar dele como agricultor. Reconheço nele um profissional
comprometido, um profissional que não mede esforços, dedicou a vida a uma causa
dedicada como técnico melhorando nossa produtividade, deixando um legado a
Campo do Tenente. Agradeço por tudo que fez, Campo do Tenente é outra por tudo
que você fez. Parabéns pela sua história. A presidente agradeceu as palavras do
Guilherme Grein. Na continuidade convidou a Professora Joseli Novaki para fazer
sua homenagem. Eu Joseli estou aqui representando a Escola Victor Busmann,
viemos prestar nossa homenagem, o nosso carinho ao professor que está encerrando
um ciclo na sua carreira de técnico agrícola. O professor repassa seus conhecimentos
de uma forma muito natural, tão apaixonante, isso tem inspirado e muito a produção
dos alunos. Convido a aluna Milene para ler uma poesia Canto Sublime de autoria do
Professor Leonel, que fala sobre Campo do Tenente. Joseli complementou que o
Professor Leonel é um pesquisador, catalogador sobre o nosso Município, inspira
alunos, motiva alunos. Leu uma poesia de um aluno. Parabenizou o professor e
estamos aqui para demonstrar o carinho que a escola tem por seu trabalho. A
presidente agradeceu ao professor Leonel, nossos sinceros agradecimentos pelo seu
trabalho é uma pequena homenagem. O Professor Leonel fazendo o uso da Tribuna
agradeceu a todos pelas mensagens, a emoção tomou conta. Um momento de alegria
e tristeza. Considero Campo do Tenente a minha família. Vou continuar auxiliando
no que for possível. O fruto está aí, a Cooperante, como cresceu. Estamos numa
situação privilegiada na agricultura. Sempre comento que a honestidade, o
compromisso, dedicação e humildade são quatro palavras que andam juntas. Isso é
um compromisso, quando se assume metas temos que executar. Agradeço a todos por
essa homenagem e estou sempre disposto a ajudar no que for necessário. A
presidente entregou a homenagem, e comunicou que devido ao feriado de 1º de maio
a sessão ordinária será na próxima quarta-feira dia 02 de maio ás 19h00min. Nada
mais a ser tratado agradeceu a presença de todos e aos ouvintes da rádio Tenenteana e
declarou encerrada a Sessão. Lida e achada conforme, vai a presente ata assinado por
mim, Celso Wenski que Secretariei e pela presidente Solange Maria de Lima Fávaro.

