Ata 2.481ª – No dia 03 (três) do mês de Julho 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, o
secretário de saúde Edson, o secretário de obras Lourenço 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 2.480ª da sessão
ordinária do dia 26 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.
Na seqüência solicitou a leitura das correspondências, deixando a palavra livre a
quem desejasse comentar. Ninguém comentou Continuando a Presidente passou
a ordem do dia: solicitou a leitura da Indicação 001/2018 – Origem Vereador
Celso Wenski e Amilton Feltrin, passou a palavra para o Vereador Autor para
fazer a Justificativa, deixou a palavra livre para os vereadores que desejassem
comentar, onde ninguém comentou. A Presidente colocou a indicação em votação,
onde foi aprovada em votação unânime. Na seqüência solicitou a leitura da
Indicação 002/2018 – Origem Vereador Celso Wenski e Amilton Feltrin,
passou a palavra para o Vereador Autor para fazer a Justificativa, deixou a palavra
livre para os vereadores que desejassem comentar, onde ninguém comentou. A
Presidente colocou a indicação em votação, onde foi aprovada em votação
unânime. A Presidente convidou o secretário de obras Lourenço Paini para uso da
tribuna, onde deu esclarecimentos sobre o ofício enviado. O secretário ficou a
disposição dos vereadores para perguntas, onde todos os vereadores fizeram suas
perguntas a respeito da Escola João Paulo II, o secretário respondeu a todos e
informou que estão sendo tomadas as devidas providências para manutenção da
escola, tudo informado ao Ministério Público. A presidente agradeceu os
esclarecimentos. Na continuidade a presidente convidou o secretário de saúde
Antonio Edson de Souza para uso da tribuna. O secretário comentou que
atendendo ao pedido dessa casa de leis está a disposição para perguntas. Os
vereadores fizeram seus questionamentos sobre o número de atendimentos nos
postos de saúde, sobre as agentes comunitárias. O secretário de saúde deu
explicações e comentou que apenas segue padrões. Continuando a presidente

passou as considerações finais: O vereador Paulo Renato Quege deixou
registrado o seu comprimento ao funcionário Élcio pelo seu aniversário no dia de
hoje. Parabenizou também a Presidente pela aquisição do veiculo para Câmara.
Solicitou o envio de três ofícios: Dois eu diria que são para reforçar. Enviar ao
Senhor Marcelo Alvarenga Panizzi (Diretor Geral do Detran-PR) solicitando um
Posto do Detran em nosso Município. Outro ao Deputado Dilceu Sperafico
(Diretor da Casa Civil), para uma agenda juntamente com todos os vereadores, e
também ao secretário de infraestrutura Abelardo Luiz Lupion para ver com
carinho nossa PR 427 e também solicitar a manutenção da nossa Ponte fazendo
uma pintura e iluminação. O vereador Gustavo Vizentin parabenizou a Presidente
pelo veículo adquirido. Solicitou um ofício a nossa lotérica para ver os problemas
apresentados de sistema. Comentou que nessa semana encaminhou a
superintendência da Caixa Econômica um ofício com algumas reclamações. O
vereador Roberto Maurer parabenizou o servidor Élcio pelo seu aniversário e
também a Presidente que adquiriu um carro para Câmara. A presidente Solange
Fávaro comentou que vai encaminhar os devidos ofícios. Desejou parabéns para o
Élcio companheiro de todos os dias. Hoje tivemos uma conquista, em um ano e
seis meses de administração nessa Casa, conseguimos realizar a compra de um
veículo, agradeceu pela confiança no trabalho, pela equipe de funcionários, pela
administração. 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.

