Ata 2.498ª – No dia 23 (vinte e três) 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 e os que nos assistem ao vivo através do
yuotube pelo canal da câmara Municipal 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 2.497ª da sessão ordinária do
dia 16 de outubro de 2018 e colocou a ata em discussão, não havendo nada a discutir, colocou a ata
em votação, sendo aprovada em votação unânime. Solicitou a leitura das correspondências. Deixou
a palavra livre a quem deseja se comentar, onde ninguém comentou. Ordem do dia: solicitou a
leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 015/2018 – Origem Poder Executivo, o qual “ALTERA
O ANEXO I DAS LEIS 514/2006 E 516/2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, colocou o
Projeto em segunda discussão, colocou o Projeto em segunda votação, sendo aprovado em votação
unânime. Na continuidade convidou o Senhor Guilherme Grein para fazer uso da Tribuna, onde o
mesmo fez explanações e apresentou o trabalho desenvolvido pela Cooperante de Campo do
Tenente. Ficou a disposição para dúvidas dos vereadores. Na continuidade a presidente passou as
considerações finais, onde parabenizou o Município que no dia 29 de Outubro próximo: Campo
do Tenente completa 57 anos de emancipação política e quero dar parabéns a todos que
diariamente cumprem sua missão, contribuindo assim com o desenvolvimento do município;
buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor. É com orgulho
de ser Tenenteana, de pertencer a esta cidade, que deixo minha mensagem de esperança e
agradecimento a toda essa gente que trabalha para que seus filhos possam sonhar com um
futuro melhor. Tenho muito respeito e carinho pelo povo desse município, homens e mulheres
que com suas mãos sabem valorizar o fruto da terra. Faço questão de dizer que o nosso
compromisso

continua,

sempre

trabalhando

em

beneficio

da

coletividade

e

do

desenvolvimento de Campo do Tenente, defendendo e lutando pelos interesses da população.
Um passado de Glórias, um presente de desafios e um futuro promissor! Parabéns Campo do
Tenente! Os demais vereadores: Gustavo Vizentin, Paulo Quege, Reginaldo Kuhl, Valdireno

Pereira e Celso Wenski 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. Está Ata encontra-se completa, disponível no Canal da Câmara Municipal pelo
youtube.

