Ata 2.473ª – No dia 02 (dois) do mês de Maio 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 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 Prefeito e convidou para fazer parte da mesa, cumprimentou o
Pastor Daniel Machado, Thiago e a toda população Tenenteana que ouve a rádio
87.5. Deixou registrado em Ata a falta justificada do vereador Gustavo Vizentin.
Na continuidade a Presidente solicitou ao vereador Amilton Feltrin a leitura de um
trecho da bíblia sagrada. Na seqüência convidou o Pastor Daniel Machado para
fazer uma oração. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro
solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.472ª da sessão ordinária
do dia 24 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 008/2018 – Origem Poder Executivo, o qual
“CRIA A FUNÇÃO GRATIFICADA DE PROCURADOR JURÍDICO DO
MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE, PREGOEIRO E CARGO EM
COMISSÃO DE ASSESSOR DO PROCURADOR JURÍDICO”. A presidente
passou a palavra ao Prefeito Jorge Quege, onde o mesmo justificou o regime de
urgência. Como atrasou o concurso eu fiquei sem dois advogados. Hoje o impacto
financeiro com esses cargos não vai mudar em nada. Não posso perder os prazos,
preciso do jurídico, sei que não justifica mais é complicado ficar sem os
advogados. Mandei o referido Projeto tentando consertar para não atrapalhar a
licitação. A prefeitura oferece o advogado para a Câmara, sei que a demanda é
pequena mais já no Instituto tem muita coisa. Agradeceu a todos por ajudar a
administrar a cidade. A presidente Solange Fávaro comentou que estamos
trabalhando juntos pelo município. Colocou o pedido de urgência em discussão,
colocou o regime de urgência em votação, regime de urgência aprovado em
votação unânime. Encaminhou o Projeto para as comissões deliberarem em
conjunto na próxima sessão. Na seqüência a presidente passou as considerações
finais: O prefeito agradeceu de coração por ajudar a administrar a cidade, a
presidente comentou que estamos tentando trabalhar junto para uma melhor
administração de nosso município. O vereador Celso Sá comentou sobre o

problema que está ocorrendo para fazer o pagamento da conta da Copel, solicito
que enviei um oficio para solução do caso, agradeceu ao prefeito e o secretário de
obras Lourenço pelo trabalho realizado no Conjunto Lais Bond e Azaléia. O
vereador Roberto Maurer fez um convite a todos que no domingo tem a Festa no
Rio Vermelho, vamos prestigiar. O vereador Reginaldo Kuhl reforçou o convite
do Roberto e convidou a todos que as 13h00min têm um ônibus saindo da frente
da prefeitura para a festa. O vereador Celso Wenski aproveitou a presença do
prefeito e comentou que alem desse projeto que o Senhor falou do Procurador que
também dá os pareceres aqui para Câmara, é um trabalho árduo, o Dr. Javel
realmente é uma pessoa muito dedicada. Sobre o correio, a demora no
atendimento está sendo mais de duas horas na fila, isso é um descaso com a
população, os empresários estão revoltados, mandei uma mensagem para o
deputado João Arruda. Acho que temos que marcar uma audiência em Curitiba
com quem realmente é responsável pelo correio, que o prefeito e os vereadores
estejam presentes. A população está sofrendo muito. Veja prefeito essa questão
marque e convide os vereadores. A presidente comentou que já foi encaminhado
um oficio aos correios e estamos aguardando. Sobre o pagamento da Copel não é
só o Campo do Tenente que está tendo dificuldades de fazer o pagamento.
Estamos tentando resolver. A presidente parabenizou o Mauro de Barros e sua
esposa pelo jantar na sexta-feira passada de fundação do Rotary Club, o trabalho
em equipe é união e amizade em prol de um bem e de um objetivo comum, por
isso é muito mais nobre do que uma batalha individual. Parabéns pela iniciativa de
criação do Rotary Club em Campo do Tenente. Foi falada uma frase no jantar que
é marcante: dar de si, antes de pensar em si. Parabéns pelos 22 integrantes que vão
trabalhar pelo nosso município. 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.

