Ata 2.499ª – No dia 30 (trinta) 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 Padre Orlando Leal, em seguida,
a presidente Solange Maria de Lima Fávaro solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da
ata 2.498ª da sessão ordinária do dia 23 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.
Ordem do dia: solicitou a leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 017/2018 – Origem Poder
Executivo, o qual “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
CAMPO DO TENENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019”, encaminhou o Projeto para as
comissões darem seus pareceres nas próximas sessões. Na continuidade convidou o Senhor
Rubens Roldão de Sá Ribas (Seu Rubico), para fazer uso da Tribuna. Após fez uma homenagem
com uma Moção de Aplausos e reconhecimento público em nome do município de Campo do
Tenente. Onde o seu Rubico nos representa muito bem, nesses 57 anos de emancipação então,
ninguém melhor do que o senhor para nos representar. Na continuidade a presidente passou as
considerações finais, onde todos os vereadores 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.

