Ata 2.494ª – No dia 02 (dois) do mês de Outubro 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, o Prefeito Jorge Quege, ex vicePrefeito João Negrelli, José Carlos do Controle Interno, Oséias ex vereador dessa casa,
também quero deixar meus parabéns ao ex vereador Marcelo Fila que está de aniversário
hoje, a partir de hoje estamos em teste, dando inicio a primeira transmissão ao vivo
através do yuotube pelo canal da câmara Municipal, que contribui para tornar o
compromisso do Legislativo cada vez mais transparente de suas atividades. Na
continuidade a Presidente solicitou a leitura de um trecho da bíblia sagrada ao vereador
Gustavo Vizentin. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro solicitou
ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.493ª da sessão ordinária do dia 25 de
setembro de 2018 e colocou a ata em discussão, não havendo nada a discutir, colocou a
ata em votação, sendo aprovada em votação unânime. Na continuidade solicitou a leitura
das correspondências, deixou a palavra livre para quem quisesse comentar, onde a
Presidente Solange Fávaro reforçou a import6ancia deste convite a todos os tenenteanos
para prestigiar a inauguração deste novo correspondente bancário, onde cobramos muito
desde o inicio da minha gestão. Ordem do dia: solicitou a leitura da Mensagem e do
Projeto de Lei nº 013/2018 – Origem Poder Executivo, o qual “DISPÕE SOBRE O
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO
DO TENENTE/PR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Colocou o Projeto em
segunda discussão, colocou o Projeto em segunda votação, sendo aprovado em votação
unânime. Na seqüência solicitou a leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 014/2018
– Origem Poder Executivo, o qual “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO
TENENTE, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Colocou o Projeto em segunda discussão,
colocou o Projeto em segunda votação, sendo aprovado em votação unânime. A
Presidente solicitou a correção no erro de digitação, onde se lêem consoantes, lêem-se
constantes. Na continuidade solicitou a leitura da Mensagem e do Projeto de Lei nº
015/2018 – Origem Poder Executivo, o qual “ALTERA O ANEXO I DAS LEIS
514/2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, encaminhou o Projeto para as
comissões deliberarem para as próximas sessões. Na seqüência solicitou a leitura da
Mensagem e do Projeto de Lei nº 016/2018 – Origem Poder Executivo, o qual
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER
SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE”, encaminhou o Projeto para as comissões deliberarem para

a próxima sessão extraordinária no dia 04 de outubro de 2018 às 18h00min, tendo em
vista a importância da matéria e os prazos para poder-se cumprir o pagamento da 1ª
parcela no dia 10 de outubro de 2018, convoco o plenário para sessão extraordinária a
ser realizada na próxima quinta-feira dia 04 de outubro de 2018 às 19h00min. Na
continuando a presidente passou as considerações finais, onde os vereadores: Gustavo
Vizentin, Paulo Renato Quege, Celso Sá Brito, Roberto Maurer, Celso Wenski e o
Prefeito Jorge fizeram suas considerações. .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.
Acompanhe as transmissões das sessões ao vivo pelo Canal da Câmara Municipal
no youtube.

