Ata 2.459ª – No dia 21 (vinte
vinte e um
um)) do mês de Dezembro do ano de dois mil e
dezessete, às 18h00min
0min horas na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta Cidade
de Campo do Tenente, Estado do Paraná, reuniu
reuniu-se
se a Assembléia Legislativa
Municipal para Sessão Extrao
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
berta a Sessão. Iniciando os trabalhos do Pequeno Expediente, cumprimentando a
mesa Plenária, os ouvintes da rádio e a toda população Tenenteana
Tenenteana, cumprimentou o
Sr. José Carlos do Controle Interno
Interno,, cumprimentou a Luciane do Conselho de Saúde
e em nome dela toda a comunidade do Lageado e do Morrinho Alto e os demais
presentes. Após, a Presidente Solange Fávaro solicitou a leitura a leitura de um trecho
da bíblia sagrada ao vereador Amilton Feltrin
Feltrin. Em seguida, a presidente Solange
Maria de Lima Fávaro solici
solicitou ao vereador Celso Wenski à leitura da ata 2.458ª
da sessão extraordinária
ordinária do dia 19 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 do
Projeto de Lei nº 031/2017 – origem Poder Executivo, o qual “AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO D
DE
E CRÉDITO FINISA –
FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO/DESPESA
DE CAPITAL COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. A presidente colocou o projeto em segunda discussão onde o
vereador Gustavo Vizentin agradeceu aos esclarecimentos do Sr. José Carlos do
controle interno sobre o Projeto, o vereador Roberto Maurer já tinha opinião formada
sobre seu voto, mais após a colocação da Eliane mudou sua opinião, pois o Projeto
veio com muitas falhas, o vereador Paulo Renato Quege informou aos demais
vereadores que estavam preocupados que a obra vai ser apenas na estrada do
Lageado, o vereador Reginaldo Kuhl falou da importância de fazer por etapas, o
asfalto é em primeiro lugar e as outras obras podem ficar pra outra ocasião, colocou o
projeto em segunda votação nominal: vereador Amilton Feltrin a favor, vereador
Celso Sá Brito a favor, vereador Celso Wenski a favor, vereador Gustavo Vizentin a
favor, vereador Paulo Renato Quege a favor, vereador Reginaldo Kuhl a favor,
vereador Roberto Maurer a favor e vereador Valdireno Pereira a favor, projeto
aprovado em votação unânime. Passo as considerações finais,, o vereador Paulo
Renato Quege agradeceu a todos pelo ano e desejou um feliz natal e um 2018 de
muitas realizações, o vereador Gustavo Vizentin agradeceu e comentou que fechamos
o ano com chave de ouro, desejou um feliz natal e feliz ano novo, o vereador Celso

Sá Brito desejou um feliz natal pra todo nosso povo Tenenteano com muita paz,
saúde e sucesso, o vereador Reginaldo Kuhl desejou um feliz natal e prospero ano
novo e deu parabéns a presidente pelo bom trabalho realizado nesse ano, o vereador
Valdireno Pereira desejou um feliz natal e feliz ano novo a toda comunidade de
Campo do Tenente,
enente, o vereador Roberto Maurer desejou a todos um feliz nata
natal e
próspero ano novo, muitas alegrias no ano de 2018, agradeceu a presidente pelos
trabalhos de 2017, pelo empenho, pelas mudanças que nós estamos vendo aqui na
Câmara de vereadores, o vereador Celso Wenski compartilhou e agradeceu a
democracia que vivemoss em vários debates, diálogo franco, desejo as todos que o
Menino Jesus traga muita paz, muita saúde, muitas felicidades em todas as famílias
Tenenteanas, o vereador Amilton Feltrin parabenizou a comunidade do Lageado e
Morrinho Alto por se fazerem present
presente,
e, desejou um feliz natal e feliz ano novo, a
Presidente Solange Fávaro agradeceu primeiramente a Deus por esse ano que nós
estamos encerrando de 2017, agradeceu sua equipe de trabalho e a todos os
vereadores que juntos ajudaram nas decisões tomadas no dec
decorrer
orrer do ano. 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.

