Ata 2.480ª – No dia 26 (vinte e seis) 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 José Carlos do Contro Interno 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
Amilton Feltrin. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro solicitou ao
secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.479ª da sessão ordinária do dia 19 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. 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”. Colocou o Projeto em segunda discussão, colocou o Projeto em segunda
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” Colocou o Projeto em segunda discussão, colocou o
Projeto em segunda votação, sendo aprovado em votação unânime. Na seqüência a presidente
passou as considerações finais: o vereador Gustavo Vizentin comentou que o povo vem
cobrando, reclamando sobre o atendimento da saúde do nosso município, não pode ser limitado
o número de atendimentos nos postos de saúde, tem também a questão das gestantes, a
população está cobrando e temos que trazer respostas. Solicitou um ofício ao secretário de obras
Lourenço, para dar esclarecimentos sobre os problemas apresentados na Escola João Paulo II. O
vereador Paulo Renato Quege comentou sobre a escola João Paulo II, que por ordem da
Promotoria o Prefeito já autorizou fazer o que for preciso para manutenção da escola. As
providências já estão sendo tomadas. O vereador Roberto Carlos Maurer cometou sobre a
escola, a nossa população deve reclamar sempre, graças às redes sociais a população inteira
cobra nós vereadores. O problema da escola já tinha sido levantado por nós vereadores, com a
população reclamando aos nossos administradores logo tomam as devidas providências. Falou
sobre a saúde, que de uns tempos pra cá é uma reclamação atrás dá outra. O vereador Valdireno
Pereira complementou sobre a saúde, onde hoje à tarde por volta das 14h30min uma senhora foi
ao hospital e não tinha médico, mandaram para o posto de saúde e chegando lá também não
encontrou um médico para fazer o atendimento. Nossa população é carente, como que vai pagar
uma consulta particular? Isso é um descaso. Fica minha reclamação. A presidente Solange
Fávaro comunicou que vai enviar um ofício ao secretário de Obras Lourenço, ao secretário da
saúde Edson pedindo esclarecimentos aos vereadores sobre os fatos ocorridos. Também vai
pedir ao Prefeito esclarecimentos sobre o plantão das farmácias que até o momento não foi
divulgado. 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.

