Ata 2.479ª – No dia 19 (dezenove) do mês de Junho 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 ex vice prefeito João Paulo Negrelli e a toda população Tenenteana que ouve a
rádio 87.5. Na continuidade a Presidente passou a leitura de um trecho da bíblia sagrada ao
vereador Roberto Maurer. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro solicitou
ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.478ª da sessão ordinária do dia 12 de junho de
2018 e colocou a ata em discussão, não havendo nada a discutir, colocou a ata em votação,
sendo aprovada em votação unânime. Solicitou a leitura das correspondências, deixou a palavra
livre a quem desejasse comentar. Onde ninguém comentou. Continuando a Presidente passou a
ordem do dia: solicitou a leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 02/2018 – Origem Poder
Legislativo, o qual “MODIFICA A LEI Nº 009/2012, ALTERANDO OS VENCIMENTOS
DOS CARGOS DE TÉCNICO LEGISLATIVO, ADVOGADO E CONTADOR DO
PODER LEGISLATIVO”. 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 do Projeto de Lei nº 010/2018 –
Origem Poder Executivo, o qual “DISPÕE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL” Solicitou a leitura do parecer das comissões, colocou o Projeto em primeira
discussão, colocou o Projeto em primeira votação, sendo aprovado em votação unânime. Na
seqüência a presidente passou as considerações finais: o vereador Roberto Maurer fez uns
esclarecimentos sobre uma conversa que saiu na cidade dizendo que eu cortei a cesta básica e
entrega de roupas na ação social, conversei com a Secretária Nice e deixei bem claro que não
falei nada disso, foram informações equivocadas, nunca ouve esse tipo de situação, nós somos
representantes do povo. O vereador Valdireno Pereira comentou sobre a iluminação no Parque
de Eventos, onde não estavam deixando acessas para fazer economia, tem que ser visto porque
no campinho do Ribeirão Vermelho passei lá à noite e as luzes estavam acessas e não tinha
ninguém. Acho que está sendo gasto dinheiro público também. Tinha que mandar um ofício
para o prefeito organizar, o vereador Celso Wenski comentou que ontem esteve no Palácio
Iguaçu junto com o Prefeito Jorge e o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, recebendo da
governadora e do ministro do desenvolvimento social (MDS) uma camionete a qual vai servir
para o transporte da compra do PA – alimento adquirido das pequenas propriedades, que serve
para os pequenos produtores da agricultura familiar, uma indicação do deputado Federal João
Arruda, a Presidente Solange Fávaro deixou o seu agradecimento ao Pastor Daniel Junior e ao
Pastor Tiago pela comemoração do primeiro ano da emancipação da Igreja Assembléia de Deus,
quero deixar registrado em ata meus parabéns pela administração da Igreja. 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.

