Ata 2.462ª – No dia 20 (vinte
vinte) do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito,
dez
às
19h15min. 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 Ordinária e em seguida para a Audiência Pública doo cumprimento das
Metas Fiscais e Audiência Pública da Sa
Saúde. Verificando o quórum legal, estando
presentes os vereadores: Reginaldo Kuhl, Valdireno
no Pereira, Paulo Renato
Quege,, Amilton Feltrin, Roberto Carlos Maurer, Celso Sá Brito e Gu
Gustavo Brun
Ribas Pinto Vizentin. O vereador Celso Wenski justificou sua ausência
aus
neste dia.
Sob
ob 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, cumprimentou:
cumprimentou o Sr.
Edson(Secretário da Saúde),
úde), o Sr. José Carlos(
Carlos(controle
controle interno),
interno
Sr
Lourenço(Secretário
de
Obras),
Sr
Ricardo
Casagrande
(co
(contador),
Ederaldo(contador),, Sr Orlando(conselho de Saúde), a Sra. Amazilda de Joinville e
os ouvintes da rádio e a toda população Tenentea
Tenenteana. Na continuidade solicitou a
leitura
ra da bíblia ao vereador Amilton
Amilton. Em seguida, a presidente Solange Maria de
Lima Fávaro solicitou ao 22º secretário Valdireno Pereira à leitura da ata 2.461ª da
sessão Ordinária do dia 15 de fevereiro de 2018 e colocou a ata em discussão,
discussão não
havendo mais nada a discutir, colocou a ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Leitura das Correspondências
Correspondências: o diretor da Câmara Municipal,
Fabiano,
iano, leu a “Liberação de Recursos Financeiros para Execução dos Programas do
Fundo
do Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 27.877,67(vinte e
sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) referente a
décima primeira cota(11ª). A Presidente Solange deixou a palavra livre no qual o
Vereador Valdireno parabenizou a sua esposa Alida pelo seu aniversário e agradeceu
a presença da Sra. Amazilda nesta Casa de Leis, a presidente também parabenizou a
Sra. Alida. Passou as considerações finais
finais: a Presidente Solange convidou a todos
para a próxima sessão
são do dia 27.02.2108 na qual estará presente a Gerente Regional
da Copel, Sra. Claudinéia Oliveira dos Santos, que explanará sobre as quedas de
energia ocorridas no município e anunciou que após o término da sessão será
realizada a Audiência Pública para o cumprimento das Metas Fiscais e Audiência
Pública da Saúde, relativo ao Terceiro Quadrimestre do exercício de 2017. Nada mais
a ser tratado agradeceu a presença de todos e aos ouvintes da rádio Tenenteana e
declarou encerrada a Sessão. Lida e achada con
conforme,
forme, vai a presente ata assinado por
mim, Valdireno Pereira que Secretariei e pela presidente Solange Maria de Lima
Fávaro.

