Ata 2.506ª – No dia 05 (cinco) do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 solene verificando o quórum legal,
estando presentes os senhores Vereadores: Amilton Feltrin, Celso Sá Brito, Celso Wenski,
Reginaldo Kuhl, Roberto Carlos Maurer, Solange Maria de Lima Fávaro e Gustavo Brun
Ribas Pinto Vizentin, sob a Presidência do Excelentíssimo Vereador Paulo Renato Quege 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
youtube pelo canal da câmara Municipal. Dando continuidade, o Presidente solicitou ao vereador
Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin que fizesse a leitura de um trecho da bíblia sagrada, em seguida,
o presidente Paulo Renato Quege solicitou ao 1° secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.505ª da
sessão ordinária do dia 11 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. A seguir, o Presidente
solicitou a leitura das correspondências e deixou a palavra livre a quem desejasse comentar,
ninguém comentou. Continuando, o Presidente deu início a Ordem do dia: passando a palavra à
vereadora Solange Maria de Lima Fávaro e aos demais vereadores Roberto Carlos Maurer, Gustavo
Brun Ribas Pinto, Reginaldo Kuhl, Celso Wenski, Celso Sá Brito e Amilton Feltrin os quais deram
suas saudações na primeira sessão solene do ano e fizeram suas considerações. Em seguida, o
Presidente passou a palavra ao Prefeito Municipal Jorge Luiz Quege o qual também deixou suas
saudações e comentou sobre a perda do funcionário público Dr. Luiz Otávio Pasdiora que já estava
a quase dez anos trabalhando no nosso Município. O mesmo também agradeceu ao Vice-Prefeito
Cleomar Komarchewski pelo excelente trabalho realizado como prefeito durante sua ausência.
Após, o presidente Paulo Renato Quege agradeceu a oportunidade de estar novamente à frente desta
casa de leis e apresentou seus funcionários desta nova gestão. Nada mais a ser tratado o presidente
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 pelo
Presidente Paulo Renato Quege. Está Ata encontra-se completa, disponível no Canal da Câmara
Municipal pelo youtube.

