Ata 2.469ª – No dia 03 (três) do mês de Abril 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, 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. Cumprimentou o José Carlos do Controle Interno, o Benony Diretor da
Educação, o Bené e a toda população Tenenteana. Na continuidade a Presidente
solicitou ao vereador Reginaldo Kuhl 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 2.468ª da sessão ordinária do dia 27 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. Na seqüência solicitou a leitura das correspondências, deixou a
palavra livre a quem desejasse comentar, onde o vereador Paulo Renato Quege
comentou sobre o convite da Sanepar, pois tem casas que precisam ser revistas os
esgotos, pois estão voltando. Continuando a Presidente passou a ordem do dia:
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”. Colocou o projeto em segunda discussão,
colocou o projeto em segunda votação, onde foi aprovado em votação unânime. Na
seqüência a presidente passou as considerações finais: o vereador Gustavo Vizentin
falou sobre a questão dos bancos em nosso município, está muito difícil, qual
procedimento podemos tomar? Quem sabe mandar um ofício junto com a Prefeitura e
tentar resolver. O correio não recebe alguns pagamentos e fica aberta até as
16h00min, a caixa não vira agência, não dão resposta e o atendimento está péssimo.
O povo não agüenta mais, vamos tomar uma atitude. A presidente complementou as
palavras do vereador Gustavo Vizentin e estaremos encaminhando juntamente com a
Prefeitura o Ofício a Caixa, estamos tentando buscar novos Bancos para nossa
cidade, tem o Sicredi mais provavelmente fica para o ano que vem. Lembrou a
população sobre o convite da Sanepar para reunião no dia 06 de Abril às 14h00min
no Centro de Convivência, também teremos um bazar em beneficio da APAE no dia
06 de abril no salão paroquial. 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.

