Ata 2.483ª – No dia 17 (dezessete) 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 Belo, o
Oslei, a Eliane Novaki 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 Valdireno Pereira. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima
Fávaro solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.482ª da sessão
ordinária do dia 10 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.
Na seqüência solicitou a leitura das correspondências, deixando a palavra livre a
quem desejasse comentar. Ninguém comentou. Continuando a Presidente passou
a ordem do dia: hoje não temos nenhum projeto. Continuando a presidente
passou as considerações finais: O vereador Celso Sá Brito agradeceu a essa Casa
de Leis, colegas vereadores e população pelo carinho na hora que mais precisei
com a perda da minha mãe. Que Deus abençoe a todos. O vereador Paulo Renato
Quege deixou registrado em ata seus sentimentos ao vereador Celso Sá Brito pela
perda de sua mãe. Solicitou que enviasse ofício ao Prefeito parabenizando as duas
cidades: Mandirituba e Piên pela passagem do aniversário das duas cidades
vizinhas. A Presidente Solange Fávaro deixou registrado o seu sentimento pelo
falecimento da mãe do vereador Celso Sá Brito. Reforçou os seguintes convites:
moção de aplausos ao vereador Celso Wenski e Dycesar, Rádio 87.5 e ao dia do
colono onde na próxima sessão estaremos todos reunidos em homenagem a eles.
Lembrando também a Reunião do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil
no dia 23/07/2018 às 08h30min no centro de convivência, estão todos convidados.
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.

