Ata 2.486ª – No dia 07 (sete) do mês de Agosto 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, o José Carlos do Controle
Interno, a Sandra dos Tributos, o Sr. Francisco Moreira do Loteamento do Divino, o
Oslei ex funcionário dessa casa, o Edvaldo secretário da agricultura 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 Gustavo Vizentin. Em seguida, a presidente
Solange Maria de Lima Fávaro solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da ata
2.485ª da sessão ordinária do dia 31 de julho 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 e da Resolução nº 003/2018 – Origem Poder Legislativo, o qual “DISPÕE
SOBRE O QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE NOMEAÇÃO
E EXONERAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DESCREVE A
ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS”. Solicitou a leitura do parecer das comissões, colocou
a Resolução em discussão única, colocou a Resolução em votação única nominal, onde
todos os vereadores votaram a favor da Resolução. Na continuidade solicitou a leitura da
Mensagem e do Projeto de Lei nº 003/2018 – Origem Poder Legislativo, o qual “FIXA
OS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE
NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,
REVOGANDO-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO”. Solicitou a leitura do
parecer das comissões, colocou o Projeto em primeira discussão, colocou o Projeto em
primeira votação nominal, onde todos os vereadores votaram a favor da do Projeto. Na
continuidade solicitou a leitura da Mensagem e do Projeto de Lei nº 011/2018 – Origem
Poder Executivo, o qual “AMPLIA A CARGA HORÁRIA DO CARGO DE
CONTADOR COM AUMENTO PROPORCIONAL DE VENCIMENTO”.
Encaminhou o Projeto para as comissões deliberarem para a próxima sessão. Na
continuidade solicitou a leitura da Mensagem e do Projeto de Lei nº 012/2018 – Origem
Poder Executivo, o qual “CRIA A FUNÇÃO GRATIFICADA DE MOTORISTA DE
GABINETE, AUTORIZA GRATIFICAÇÃO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
EXTINGUE O CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO
CRIANDO A FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE TRIBUTOS
EXCLUSIVA PARA SERVIDOR CONCURSADO”. Encaminhou o Projeto para as
comissões deliberarem para a próxima sessão. Continuando a Presidente solicitou a
Leitura da Indicação 002/2018 – Origem Vereador Valdireno Pereira, passou a
palavra para o Vereador Autor para fazer a Justificativa, deixou a palavra livre para os

vereadores que queiram comentar, onde os vereadores Roberto Maurer e Celso Wenski
comentaram. A Presidente colocou a indicação em votação, onde foi aprovada em
votação unânime. Na seqüência convidou o Sr. Francisco Moreira que está inscrito para
fazer o uso da tribuna. Ele comentou o problema que estão vivendo no loteamento do
Divino, precisam de ajuda nas Ruas, precisam do asfalto. O vereador Paulo Renato
Quege explicou o que foi feito para não perder o projeto. O vereador Celso Sá Brito
também comentou sobre o assunto. O vereador Gustavo Vizentin comentou que poderia
ser encaminhado um Oficio a COAPAR para ter informações. O Sr. Francisco comentou
que no dia 20 de agosto a tarde vai ter reunião com a COAPAR no Campo do Tenente.
A presidente deixou o convite a todos do Divino para se fazerem presentes na reunião.
Continuando a Presidente solicitou um minuto de silêncio em memória ao Pastor Manoel
Delfino da Assembléia de Deus. Continuando a presidente passou as considerações
finais: O vereador Gustavo Vizentin parabenizou a população, nosso dever é ouvir
vocês, parabenizou a secretária de obras, o CTG Fronteira da amizade pelo evento
realizado em nossa cidade. Também quanto as Projetos 011 e 012/2018 gostaria de
solicitar a Prefeitura que seja enviado o Termo de Impacto dos dois Projetos. O vereador
Paulo Renato parabenizou os moradores por reivindicar e tem certeza que vai ser
solucionado o problema, parabenizou o CTG Fronteira da Amizade pelo evento. O
vereador Celso Sá Brito também comentou sobre o problema do Loteamento do Divino,
vamos acompanhar, parabenizou os funcionários públicos que fizeram um excelente
trabalho no rodeio e ao CTG Fronteira da Amizade. O vereador Reginaldo Kuhl
parabenizou todos os Pais, o vereador Roberto Maurer agradeceu o pessoal do Divino,
comentou sobre a APAE pedindo para o Prefeito que olhe com mais carinho a nossa
APAE. Desejou os parabéns a todos os pais de Campo do Tenente, parabenizou o Mirto
pelo rodeio que movimento o nosso município. O vereador Valdireno Pereira falou ao
pessoal do Divino que estão de parabéns por se unir e vir aqui na Câmara. Desejou
parabéns ao Amilton pela festa, um feliz dia dos pais a todos, o vereador Celso Wenski
parabenizou o pessoal do Loteamento, comunicou também aos produtores da microbacia do cascavel que já foi liberado recursos. Parabenizou o vereador Amilton pelo
Rodeio, aproveitou a oportunidade e desejou um feliz dia dos pais, o vereador Amilton
Feltrin agradeceu os companheiros que estiveram presentes no Rodeio e toda a equipe
que ajudou no evento. Desejou um feliz dia dos pais., parabenizou o Celso Sá Brito e sua
esposa que fizeram aniversário. A presidente agradeceu a presença do Sr. Francisco e
estaremos presente na reunião. Deixou registrado os parabéns ao nosso vereador Celso
Sá Brito pela passagem do seu aniversário, agradeceu o Patrão Amilton pela homenagem
feita a nós dessa casa de leis, a todos que estavam lá trabalhando, pois precisamos de
laser, vamos cuidar para manter e colaborar. Quero deixar os meus parabéns a todos os
pais e em especial para o meu pai o Dirceu. 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.

