Ata 2.487ª – No dia 14 (quatorze) do mês de Agosto 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, a enfermeira Eluisa da vigilância
sanitária, Jussara, Airton, Everton Fernando, Sandra Mara, Rafael Farias do setor de
obras, Edivaldo motorista da ação social, Douglas, Oslei 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 Roberto Maurer. Em seguida, a presidente Solange Maria de
Lima Fávaro solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.486ª da sessão
ordinária do dia 07 de agosto 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: solicitou a leitura da Mensagem e do Projeto de
Lei nº 003/2018 – Origem Poder Legislativo, o qual “FIXA OS VENCIMENTOS
DOS CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO
DO
PODER
LEGISLATIVO
MUNICIPAL,
REVOGANDO-SE
AS
DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO”. Colocou o Projeto em segunda discussão,
colocou o Projeto em segunda votação nominal, onde todos os vereadores votaram a
favor da do Projeto. Continuando a presidente passou as considerações finais: O
vereador Gustavo Vizentin parabenizou a administração e secretaria de obras pela troca
de lâmpadas no ginásio de esportes. Comentou que ontem realizou a entrega de um carro
para a agricultura, em emenda parlamentar no valor de R$ 50.000,00, o prefeito Jorge
entrou com uma contrapartida perto de R$ 15.000,00. Desejou parabéns a Presidente
pelo seu aniversário na data de hoje. O vereador Celso Wenski parabenizou a Presidente
pelo seu aniversário. Comunicou que também conseguiu uma camionete diretamente
com a secretaria da agricultura através do Programa de Alimentação do PA. A presidente
Solange Fávaro deixou registrado em ata os seus parabéns ao ex vereador Lourenço que
foi no último dia 11 de agosto. 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.

