Ata 2.484ª – No dia 25 (vinte e cinco) 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 Vizentinsob 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, boa noite ao Prefeito Jorge Luiz Quege, onde
convidou a fazer parte da mesa, cumprimentou a ex-prefeita da Lapa Leila Klenk
e seu marido, cumprimentou o Secretário do Meio Ambiente Edvaldo Dias, o
secretário de obras Lourenço Paini, cumprimentou o Senhor Antonio Donato os
membros do Conselho Municipal e em nome dele cumprimentou todos aqui
presentes, cumprimentou a ex presidente desta casa Derly, cumprimentou o
presidente da cooperante Guilherme Grein e a toda população Tenenteana que
ouve a rádio 87.5. Na continuidade a Presidente solicitou a leitura de um trecho da
bíblia sagrada ao vereador Reginaldo Kuhl. Em seguida, a presidente Solange
Maria de Lima Fávaro solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da ata
2.483ª da sessão ordinária do dia17de julho de 2018e 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: hoje não
temos nenhum projeto. Passo a palavra aos vereadores autor da Moção: Celso
Wenski e Amilton Feltrin. O vereador Celso Wenski comentou que não poderia
deixar de homenagear esses 10 anos de rádio e porque temos a certeza que a rádio
é útil para o desenvolvimento do nosso município. O vereador Amilton Feltrin
comentou que fez parte por dois anos da rádio do Campo, foi muita emoção por
trabalhar junto deixando sempre a população atualizada e levando divertimento.
Parabéns aos 10 anos de rádio. A presidente Solange Fávaro parabenizou a rádio
pelos seus 10 anos. Convidou os autores a fazerem a entrega da moção aos
homenageados. O prefeito Jorge Quege cumprimentou a todos, agradeceu ao
Arildo nosso leiloeiro pelo leilão que ocorreu hoje, onde arrecadamos quase R$
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). A Presidente Solange Fávaro convidou a
presidente da Associação Lorena Regina Bussmann para fazer o uso da tribuna,
onde ela cumprimentou a todos e ficou muito honrada de estar representando a
rádio, fazendo um breve discurso. Após a Derly fez uso da tribuna comentando
sobre a história da rádio. Na continuidade a Presidente passou a moção aos
agricultores e colonos. Deixando sua mensagem de agradecimento pela
importância de todos ao nosso município, onde foi passado um vídeo em

homenagem ao colono e agricultor e a musica do agricultor. Passou a palavra ao
vereador Celso Wenki, onde o mesmo comentou que se emociona pelo dia do
colono e dia do agricultor, não poderia de deixar de fazer essa homenagem. O
vereador Amilton Feltrin comentou que como agricultor sabe a dificuldade do dia
a dia e temos que dar valor. Na seqüência a Presidente convidou o Presidente da
Cooperante Guilherme Grein para fazer o uso da tribuna, onde o mesmo
agradeceu o convite, comentando que vive a agricultura desde pia e tem
entusiasmo pelo que faz. Parabéns pela iniciativa. O agronegócio é muito
representativo. Essa homenagem é muito relevante. A presidente agradeceu as
palavras do Guilherme Grein. Convidaram os representantes do Conselho de
desenvolvimento Rural, a Cooperante representada pelo presidente Guilherme
Grein para receber a moção onde os vereadores autores fizeram a entrega.
Convidou o secretário da Agropecuária e Meio Ambiente Edvaldo Dias para
receber uma singela homenagem. Na continuidade passou a moção aos
extensionistas da EMATER Celso Wenski e Dycesar de Lima para receber do
vereador autor Paulo Renato Quege a moção. O vereador Paulo Renato
Quegecomentou da contribuição muito grande pelos trabalhos realizados no nosso
município deixando seus cumprimentos. A presidente convidou a Senhora Leila
para fazer o uso da tribuna e falar sobre a EMATER e o trabalho. Leila comentou
sobre o período que fundou e preparou o Conselho Municipal, agradeço por ter
participado. Parabenizou o Dycesar e o Celso. Foi em Campo do Tenente que eu
vi a bravura dessa região. A presidente convidou o Dycesar para fazer o uso da
tribuna, onde agradeceu a todos os colegas da EMATER pelo apoio e repartiu a
homenagem com os colegas que passaram pelo município e não receberam
nenhuma homenagem. Falou que a EMATER é um braço para o agricultor mais
humilde e mais simples. A presidente agradeceu a presença do Dycesar e toda a
sua família aqui presente. Convidou o homenageado Celso Wenski para comentar,
onde o Celso Wenski agradeceu ao Paulo Renato Quege pela homenagem,
agradeceu a presença da Leila, ficou muito feliz por revela. Comentou que sempre
adorou seu trabalho e sempre defendeu os agricultores. Ficou muito grato pela
homenagem. Continuando a presidente passou as considerações finais: O
vereador Gustavo Vizentin parabenizou o prefeito pelo campeonato municipal e
aos vencedores do campeonato. Parabenizou a rádio pelos 10 anos e sabemos da
importância que representa para o nosso município. Falou sobre o Dycesar nosso
homenageado de hoje onde agradece muito o auxílio as nossas famílias. Parabéns
a todos que ajudam no desenvolvimento da nossa agricultura como o Dycesar e o
Celso Wenski. O vereador Paulo Renato Quege deixou registrado que a Dona
Derly receba nossos comprimentos pelo seu filho que se formou como médico. O
vereador Roberto Maurer comentou sobre a Rádio e esperamos que continuasse

sempre crescendo, desejou os parabéns aos nossos colonos. O nosso município
pode ser muito maior na agricultura. O vereador Reginaldo Kuhl deixou seus
parabéns para a rádio e também ao Dycesar ao Celso, e aos colonos pelo serviço
prestado e muito suado. Aproveitando a presença do Prefeito pediu para voltar à
feira do agricultor. O vereador Celso Sá Brito parabenizou a rádio e toda a sua
equipe. Os colonos desejo meus parabéns pelo dia a dia um ajudando o outro. O
vereador Valdireno Pereira parabenizou a todos pelo dia especial e muito
gratificante. O vereador Celso Wenski agradeceu aos colegas por terem aprovado
as indicações e terem feito as homenagens. O vereador Amilton Feltrin
parabenizou a Derly pelo seu filho que se formou. Os atletas e ao time campeão. A
presidente passou a palavra ao prefeito Jorge Luiz Quege, onde parabenizou a
Rádio pela parceria com o município. Deixou o seu agradecimento a Câmara de
vereadores pela parceria. Esclareceu sobre as praças que estão sendo construídas
que são emendas recebidas. Sem custo nenhum ao município. São recursos do
governo do estado e do governo federal. Não é gasto com o recurso do município.
A presidente deixou registrada em ata que foi convidado o presidente do
desenvolvimento Rural Natanael e do sindicato Rural Raulino Weber e não nos
esquecemos deles. 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.

