Ata 2.457ª – No dia 18 (dezoito) do mês de Dezembro do ano de dois mil e
dezessete, às 19h00min horas na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta Cidade
de Campo do Tenente, Estado do Paraná, reuniu-se a Assembléia Legislativa
Municipal para Sessão Extraordinária. 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 e a toda população Tenenteana. e os demais
presentes. Após, a Presidente Solange Fávaro solicitou a leitura de um trecho da
bíblia sagrada ao vereador Amilton Feltrin. Em seguida, a presidente Solange Maria
de Lima Fávaro solicitou ao vereador Celso Wenski à leitura da ata 2.456ª da
sessão ordinária do dia 13 de Dezembro de 2017 e colocou a ata em discussão, não
havendo mais nada a discutir, colocou a ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Após, a presidente solicitou a leitura da Mensagem e do Projeto de Lei
nº 031/2017 – origem Poder Executivo, o qual “AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA –
FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO/DESPESA
DE CAPITAL COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, onde solicitou a leitura do parecer das comissões, colocou o
Projeto em primeira discussão, onde o vereador Gustavo Vizentin fez pedido de
vistas que no prazo de 24 horas um responsável do poder executivo da parte
financeira venha dar esclarecimentos. Tire algumas duvidas. Quanto a taxa de juros
desse empréstimo, resumo das dividas que ainda temos para pagar, se com essa nova
divida o município vai conseguir manter a saúde financeira em dia? Manter a nossa
saúde? Manter a nossa educação? Colocou o pedido de vistas em votação, pedido de
vistas aprovado em votação unânime. Ficou convocada sessão extraordinária para
amanha às 18h00min. 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.

