Ata 2.468ª – No dia 27 (vinte e sete) do mês de Março 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, 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. Cumprimentou o José Carlos
do Controle Interno, o Bené, o Edson Secretário de Saúde e a toda população
Tenenteana. Na continuidade a Presidente solicitou ao vereador Celso Wenski a
leitura de um trecho da bíblia. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima
Fávaro solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.467ª da sessão
extraordinária do dia 22 de março de 2018 e colocou a ata em discussão, não
havendo nada a discutir, colocou a ata em votação, sendo aprovada em votação
unânime. A Presidente deixou registrada em Ata a ausência do Vereador Roberto
Carlos Maurer que já tinha feito sua justificativa. Continuando a Presidente passou a
ordem do dia: Solicitou a leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 006/2018 –
Origem Poder Executivo, o qual “ADICIONA O INCISO IV NO ART. 14 DA LEI
Nº 862/2015”. Colocou o projeto em segunda discussão, colocou o projeto em
segunda votação, onde foi aprovado em votação unânime. Dando seqüência a
Presidente solicitou a leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 003/2018 – Origem
Poder Executivo, o qual “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”. Solicitou a leitura do parecer das
comissões, colocou o projeto em primeira discussão, colocou o projeto em primeira
votação, onde foi aprovado em votação unânime. Continuando a Presidente solicitou
a Leitura da Indicação 001/2018 – 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 o vereador Gustavo Vizentin comentou
que já é a terceira Indicação, esperamos que nossa voz fosse ouvida, pois hoje mesmo
com chuva atrapalha os estudantes. A Presidente colocou a indicação em votação,
onde foi aprovada em votação unânime. Na seqüência a presidente passou as
considerações finais: o vereador Gustavo Vizentin parabenizou IRPEM pelos 50
casamentos comunitários, pela ação social reunindo os documentos necessários para
os casamentos, ao cartório da Izel pelo esforço, desejou uma ótima semana a todos e
um domingo de Páscoa abençoado. O Vereador Celso Wenski comentou que na
sexta-feira ele e o Secretário de Agricultura estiveram em uma Reunião na Lapa, na
Empresa Seara, aonde o produtor Marcelo Mazur e sua esposa Cintia mostraram e

falaram sobre os cuidados e desenvolvimento na propriedade. Ficamos muitos gratos
de ver uma filmagem que foi feita sobre os cuidados e desenvolvimento na
propriedade da família Mazur, representando o município de Campo do Tenente.
Desejou uma semana abençoada a todos. O vereador Amilton Feltrin deixou
registrado em ata que as correspondências fiquem sobre a mesa para saber ou que
avisem, pois não adianta guardar na gaveta. Desejou uma feliz páscoa a todos. A
Presidente comentou mais uma vez que precisa ser informado o numero da Caixa
Postal das correspondências com o número 111, convidou a todos para prestigiar o
Teatro da Paixão de Cristo às 20h30min. 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.

