Ata 2.488ª – No dia 21 (vinte e um) 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, José Carlos do Controle Interno,
Dr. Marcos, Pastor Marcio, André 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 Amilton Feltrin. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro
solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.487ª da sessão ordinária do dia
14 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. Na continuando a
presidente passou as considerações finais: O vereador Gustavo Vizentin parabenizou o
Rotary Clube e a vigilância sanitária pela iniciativa da campanha de vacinação contra a
poliomielite. O vereador Paulo Renato em conjunto com os demais vereadores gostaria
que fosse enviado um ofício para Sanepar para dar uma palestra de conscientização
referente à rede de esgoto. O vereador Celso Sá Brito comentou sobre o evento da Igreja
do Pastor Cilmar e irmã Cecília onde estava maravilhoso, parabéns. O vereador Celso
Wenski comentou que semana passada o Município de Campo do Tenente recebeu a
visita do Hélio Skiba da Emater da Lapa, que está programado junto com a secretária de
Educação Marilene e Bruno para o ano que vem uma caminhada. A Presidente
parabenizou a comunidade da Serrinha pela festa, parabéns a toda equipe da igreja e
população. Convidou também para no próximo domingo participar da escolha da Rainha
Polonesa, com almoço na Braspol, lembrou que amanhã ás 09h30min vai ter a reunião
da COHAPAR sobre o asfalto do Divino, a população está convidada a participar. 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.

