Ata 2.505ª – No dia 11 (onze) do mês de Dezembro 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,
Amilton Feltrin, Celso Wenski, 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 realizou a leitura
de um trecho da bíblia sagrada, em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro solicitou
ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.504ª da sessão ordinária do dia 04 de dezembro 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: passo a palavra ao 1º secretário Celso Wenski para
conduzir a eleição. Celso Wenski passa para eleição da Presidencia da Câmara de vereadores do 2º
biênio 2019-2020, onde realizou a leitura da chapa única de acordo com o Regimento interno em
seu Artigo 13 apresentando a seguinte chapa para concorrer à eleição da Mesa Diretora. Presidente
Paulo Renato Quege – PPS, Vice-presidente Amilton Feltrin – PDT, 1º secretário Celso Wenski –
PMDB e 2º secretário Reginaldo Kuhl – PSB. Protocolada às 09h00min do dia 07 de dezembro de
2018. Pediu que cada vereador em ordem alfabética proferisse seu voto Favorável ou contrario a
chapa inscrita. Apurada a votação informou que a chapa única recebeu 8 (oito) votos favoráveis e 1
(um) voto contrário do vereador Valdireno Pereira. Declarou, portanto aprovada e empossada a
CHAPA única. Na continuidade a presidente passou as considerações finais, onde os vereadores:
Gustavo Vizentin, Paulo Renato Quege, Celso Sá Brito, Reginaldo Kuhl, Roberto Maurer,
Valdireno Pereira, Amilton Feltrin e Celso Wenki fizeram suas considerações. Passou a palavra ao
Prefeito Jorge Quege. A presidente Solange Fávaro comunicou que conforme o Art. 5º do
Regimento Interno desta casa de leis, o recesso legislativo terá inicio no dia 15 de dezembro,
retornando os trabalhos legislativos no dia 01 de fevereiro de 2019 (segunda-feira). Deixou os
parabéns ao assessor jurídico Matheus Guedes que no próximo dia 15 estara completando mais um
ano de vida e também desejou felicidades ao vereador Reginaldo Kuhl que no dia 13 comemora
mais um aniversário. 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
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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.
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