Ata 2.474ª – No dia 08 (oito) 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 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 José Carlos do Controle interno e a toda
população Tenenteana que ouve a rádio 87.5. Na continuidade a Presidente
realizou 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 2.473ª da sessão ordinária do dia 02 de maio de 2018 e colocou a ata em
discussão, não havendo nada a discutir, colocou a ata em votação, sendo aprovada
em votação unânime. Continuando solicitou a leitura das correspondências.
Deixou a palavra livre para quem quisesse comentar. Onde ninguém comentou.
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”. Solicitou a
leitura do parecer das comissões, colocou o Projeto em primeira discussão,
colocou o Projeto em primeira votação, sendo aprovado em votação unânime.
Continuando solicitou a leitura da Mensagem e do Projeto de Lei nº 01/2018 –
Origem Poder Legislativo, o qual “DISPÔE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR”. Encaminhou o Projeto para as comissões deliberarem para a
próxima sessão. Na seqüência a presidente passou as considerações finais: O
vereador Gustavo Vizentin comentou sobre a cobrança dos Bancos, até o vereador
Celso Wenski pediu um ofício, o nosso correio esta complicado, a lotérica
complicada e a Caixa pode se dizer que trata com desrespeito o povo no seu
atendimento, onde a Caixa prometeu que ia trazer uma Agencia para nosso
município, na verdade a população cobra muito mais não nos acompanha só nós
vereadores não temos muita força. Somando a população e o comércio teremos
mais força para cobrar. O vereador Celso Sá Brito agradeceu ao secretário e sua
equipe pelas melhorias no Conjunto Lais Bond. Falou também dá vergonha de
termos apenas um banco tem que ter concorrência. O vereador Roberto Maurer
comentou sobre a lotérica que está cobrando a conta de luz para os que não sabem,

comentou sobre um assunto sobre o centro de ação social onde tem muitos
cachorros, os funcionários levam comida lá dentro, acho que tem que respeitar
mais o departamento público, um centro de ação social é para reuniões e palestras.
Temos que ter consciência. O vereador Valdireno Pereira comentou a respeito dos
bancos, hoje fomos desafiados por um comerciante para até o final de 2018
trazermos um banco para a cidade. Parabenizou a todas as mães. O vereador Celso
Wenski parabenizou as mães, os filhos nesse domingo que é dia das mães um dia
sagrado que façam tudo para elas. A Presidente Solange Fávaro comentou que em
2017 tivemos a presença da Caixa duas vezes, já foi cobrado estou falando com o
gerente toda semana, e já que a Caixa está aqui tem que prestar um bom trabalho
em Campo do Tenente. Vou reforçar e cobrar a presença de um responsável para
dar esclarecimentos. Parabenizou as mães, mais não somente nesse domingo mais
todos os dias é um dia especial. 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.

