Ata 2.482ª – No dia 10 (dez) do mês de Julho 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 ex
vereador desta casa de Leis Pedro Alves, o Rafael Farias, o Belo e a toda
população Tenenteana que ouve a rádio 87.5. Na continuidade a Presidente
solicitou a leitura de um trecho da bíblia sagrada ao vereador Celso Wenski. Em
seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro solicitou ao secretário
Celso Wenski à leitura da ata 2.481ª da sessão ordinária do dia 03 de julho de
2018 e colocou a ata em discussão, não havendo nada a discutir, colocou a ata em
votação, sendo aprovada em votação unânime. Continuando a Presidente passou
a ordem do dia: hoje não temos nenhum projeto. Continuando a presidente
passou as considerações finais: O vereador Gustavo Vizentin aproveitando a
presença do Rafael Farias solicitou que conversasse com o secretário de obras
Lourenço, a pedido dos trabalhadores da JBS para que reforme o ponto de ônibus
da Rua Pedro Amalio Ribas. O vereador Reginaldo Kuhl agradeceu ao prefeito
pela grama plantada no campinho do Santana. O vereador Roberto Maurer falou a
respeito da APAE, precisamos ver sobre a concessão do prédio da APAE, tem que
renovar para que a verba seja liberada. Nossa APAE está passando por uma crise
muito grande. O vereador Celso Wenski comentou sobre o recurso, o famoso
empréstimo de Cinco milhões e explicou que a Câmara apenas aprovou a
solicitação do empréstimo, então o empréstimo ainda não foi liberado, se for
liberado não pode mudar o objetivo sem passar por essa câmara. A presidente
comentou sobre o evento da cooperativa onde participou na última sexta feira,
parabéns pela organização e os 20 anos de cooperativa. Convidou também para no
dia 14 participar da festa caipira de rua, com santa missa na Paróquia Cristo Rei ás
18h00min. Desejou parabéns ao servidor dessa casa Fabiano pelo seu aniversário.
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.

