Ata 2.504ª – No dia 04 (quatro) do mês de Dezembro 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,
Amilton Feltrin, Celso Wenski, 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 e os que nos assistem ao vivo
através do yuotube pelo canal da câmara Municipal 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 2.503ª da sessão
ordinária do dia 27 de novembro de 2018 e colocou a ata em discussão, não havendo nada a
discutir, colocou a ata em votação, sendo aprovada em votação unânime. Ordem do dia: solicitou a
leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 017/2018 – Origem Poder Executivo, o qual “ESTIMA
A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE PARA O
EXERCÍCIO DE 2019”, colocou o projeto em segunda discussão, colocou o projeto em segunda
votação, sendo aprovado em votação unânime. Na continuidade a presidente passou as
considerações finais, a Presidente antes de encerrar a penúltima sessão ordinária do ano de 2018,
deixou algumas palavras registradas, e esse é o momento oportuno para que eu possa me expressar.
E, mais do que isso, na verdade quero fazer também, para a população Tenenteana e para meus
pares vereadores, uma apresentação dos trabalhos realizados deste meu mandato de presidente desta
Casa. Inicialmente não posso deixar de agradecer novamente ao nosso Deus e ao povo Tenenteano,
por ter me dado o privilégio de ser um dos seus representantes. É por demais honroso, para qualquer
pessoa, fazer parte de uma Casa Legislativa como esta Câmara de Vereadores, formada por pessoas
tão brilhantes, e por onde já passaram cidadãos de respeito. Porém, mais do que isso, não apenas
tenho a inenarrável honra de ser vereadora, mas também tenho a honra de ser a Presidente da
Câmara de Vereadores de Campo do Tenente. Ocupar esta cadeira, por mais honrosa que seja, não é
para mim motivo de vaidade, nem de arrogância, mas, ao contrário, gera em mim um sentimento de
responsabilidade, dever e gratidão. Engana-se grandemente quem pensar que determinada pessoa
“está no poder”, simplesmente por ser eleito para ocupar um posto político, ainda que seja o mais
importante de todos. Não, ninguém, a não ser o povo, “está no poder”, pois a Constituição Federal
diz que todo poder emana do povo, que poderá exercer o poder de forma direta, ou poderá exercer o
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poder por meio dos seus representantes eleitos. Portanto, quem “está no poder”, ou melhor, quem
tem o poder é o povo, e nós não passamos de meros instrumentos, ou melhor, de simples
mandatários do nosso povo. O poder é do povo, sempre foi assim, e assim sempre será. Mesmo que
sejamos eleitos e reeleitos várias e várias vezes, ainda assim chegará o dia em que não ocuparemos
mais nenhum cargo, porém o povo continuará exercendo o poder. Quem pensar que pode enganar o
povo, ou que é o dono do poder, já iniciou sua caminhada ao declínio. Autoritarismo é sinônimo de
insegurança, falta de educação e falta de amor ao próximo, e jamais poderá ser confundido com
“pulso firme”. Aliás, não nego que, vez por outra, tive que ter firmeza em minhas decisões e
palavras, porém, sempre procurei usar a firmeza na justa medida, na quantia exata que o momento
requeria. Nem mais, nem menos. No entanto, todo ser humano é falho, e, na hipótese de ter
cometido algum deslize com alguém, saiba que o fiz sem intenções pessoais, e peço publicamente
desculpas. Assim, tenho para mim que, na qualidade de vereadora e de Presidente, sou apenas
alguém que deve servir ao meu povo e aos meus colegas vereadores. Falo agora como Presidente do
Poder Legislativo Municipal: Quando assumimos a presidência da Câmara de Vereadores de
Campo do Tenente, o que se deu logo após a uma das eleições mais disputas e desgastantes, que
deixou seqüelas para ambos os lados, nós nos deparamos com uma situação adversa. A Casa estava
desarrumada. Isso nos atrapalhou no início dos trabalhos. Porém fizemos o que deveria ser feito.
Procuramos arquivos e ex-vereadores, em busca de respostas e documentos, ou seja, como disse,
fizemos o que deveria ser feito. Tudo em prol de se colocar esta Casa do Povo na posição que a lei
determina. A atual situação da Câmara de Vereadores de Campo do Tenente é muito melhor do que
se encontrava há dois anos: Regulamentamos e enviamos ao Tribunal de Contas do Estado do
Paraná todas as informações e prestação de contas exigidas por lei, e sempre dentro do prazo. Se
alguém acessar o site do TCE-PR verá que todas as informações e prestação de contas de 2017
foram devidamente enviadas; Respeitamos os limites de gasto com pessoal. Instalamos, de forma
igualitária e equipada conforme os slides apresentados, todos os setores e prédio interno e externo,
fazendo com que os funcionários tenham suporte para desempenharem suas funções e poder atender
à população com dignidade; Estamos mantendo uma relação saudável com todas as demais
instituições e órgãos, inclusive com a Prefeitura de Campo do Tenente, Tribunal de Contas e
Ministério Público; Estamos sempre atualizando todos os detalhes do Portal da Transparência e
realizando transmissões ao vivo das sessões ordinárias pelo canal do You Tube; Todos nós, eu,
meus colegas vereadores e os demais funcionários, nos empenhamos ao máximo para fazer esta
Casa trabalhar a todo vapor durante a gestão de 2017/2018: Quase 240 ofícios; 85 sessões
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ordinárias; 10 sessões extraordinárias;30 indicações; 61pareceres de Projetos; E isso sem falar em
horas e horas de reuniões, mesmo antes ou após as sessões. Reuniões estas realizadas à portas
abertas, onde qualquer um pode participar e ser ouvido atentamente. Além disso, nos reunimos com
secretários municipais, cobramos melhorias de várias autoridades, e atuamos sempre buscando o
bem estar do povo. Se algo não funcionou, não foi por falta de atuação desta Câmara de Vereadores.
Se Deus quiser, em 2019 trabalharemos ainda mais. Pois além da situação da Câmara ser muito
melhor do que quando tomamos posse, agora já temos um maior grau de experiência, para fiscalizar
a coisa pública, e defender o nosso povo. Transparência foi e sempre irá ser meu lema. Muito
obrigada, os vereadores: Celso Wenski, Roberto Carlos Maurer e Celso Só Brito fizeram suas
considerações 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. Está Ata
encontra-se completa, disponível no Canal da Câmara Municipal pelo youtube.
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