
 

 

 
 
 

PAUTA DA ATA 2.674ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/07/2022 
 
PEQUENO EXPEDIENTE  
 
      Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. 

• Cumprimentar a mesa Plenária e os presentes. 

• Cumprimentar aos ouvintes da rádio e aos internautas pelo Youtube e também a todos que 
acompanham pelo Facebook e a toda população Tenenteana. 

• Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Vicente 

• Convido a todos para ficar em pé para execução do hino municipal 

• Solicito a leitura da Ata 2.673° da Sessão Ordinária do dia 28/06/2022. 

• Coloco a Ata em discussão, não havendo nada a discutir. 

• Coloco a Ata em votação 

• Declaro que a Ata foi _______________________ 

• Leitura das correspondências. (Taisa) 

• Deixo a palavra livre para quem quiser comentar sobre as correspondências. 

 
ORDEM DO DIA 

Indicação nº013/2022 autoria Juliano da Silva  
Súmula: “Indica a regulamentação de prevenção e de penalidade de multa para aqueles que 
causarem danos ao patrimônio público ou privado e dá outras providências” 
Coloco a indicação em discussão  
Coloco a indicação em votação  
Declaro que a indicação foi _____________________________. 
 
Solicito a leitura da súmula   
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Altera a tabela 4 da Lei Complementar nº 010/2021 para inserir a contratação de jovem 
aprendiz e dá outras providências”. 
Coloco o projeto em segunda discussão  
Coloco o projeto em segunda votação  
Declaro que o projeto foi ___________________ 
 
Solicito a leitura da súmula 
PROJETO DE LEI Nº 024/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “institui regime sobre aviso, gratificação de sobreaviso e dá outras providências” 
Coloco o projeto em segunda discussão  
Coloco o projeto em segunda votação  
Declaro que o projeto foi ___________________ 
 
Leitura da súmula 
PROJETO DE LEI Nº 020/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “reestrutura e extingue os cargos da administração pública, estabelece suas funções 
e dá outras providencias”. 
Coloco o regime de urgência em discussão  
Coloco o regime de urgência em votação  
Declaro que o regime de urgência foi _____________. 
Solicito a leitura do parecer das comissões 
Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação  
Declaro que o projeto foi ___________________ 
 
 
Solicito a leitura do projeto  



 

 

 
 
 

PROJETO DE LEI Nº029/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “Acresce vagas no quadro efetivo de servidores do Município de Campo do Tenente” 
Coloco o regime de urgência em discussão  
Coloco o regime de urgência em votação  
Declaro que o regime de urgência foi _____________. 
Solicito a leitura do parecer das comissões 
Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação  
Declaro que o projeto foi ___________________ 
 
Solicito a Leitura da súmula  
PROJETO DE LEI Nº 025/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito do Município de Campo do Tenente” 
Solicito a leitura do parecer das comissões 
Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação  
Declaro que o projeto foi ___________________ 
 
Solicito a leitura do súmula 
PROJETO DE LEI Nº026/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “Cria o Cargo Público em Comissão de Coordenador de transporte em saúde e dá 
outras providências” 
Solicito a leitura do parecer das comissões 
Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação  
Declaro que o projeto foi ___________________ 
 
Leitura da súmula  
PROJETO DE EMENDA A LEI ORGANICA Nº 001/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Cria a procuradoria geral do Município” 
Solicito a leitura do parecer das comissões 
Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação  
Declaro que o projeto foi ___________________ 
 
Solicito a leitura do projeto  
PROJETO DE LEI Nº027/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “autoriza o Poder Executivo a realizar alteração de carga horária dos servidores 
ocupantes do cargo de advogado, com mudança proporcional da remuneração e da contribuição 
previdenciária” 
Encaminho o projeto para as comissões darem parecer  
 
Solicito a leitura do projeto  
PROJETO DE LEI Nº030/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “Acresce vagas no cargo de técnico administrativo para contratação temporária na 
Administração Pública Municipal” 
Encaminho o projeto para as comissões darem parecer  
 
Solicito a leitura do projeto  
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº004/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “estabelece critérios para readaptação de servidores e empregados públicos e da 
outras providências” 
Encaminho o projeto para as comissões darem parecer  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Convocar para sessão ordinária do dia 12 de julho de 2022 



 

 

 
 
 

Indicação nº013/2022 autoria Juliano da Silva  

Súmula: “Indica a regulamentação de prevenção e de penalidade de multa para aqueles que 
causarem danos ao patrimônio público ou privado e dá outras providências” 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Altera a tabela 4 da Lei Complementar nº 010/2021 para inserir a contratação de 
jovem aprendiz e dá outras providências”. 
2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº 024/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “institui regime sobre aviso, gratificação de sobreaviso e dá outras providências” 
2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº 020/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “reestrutura e extingue os cargos da administração pública, estabelece suas 
funções e dá outras providencias”. 
1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº029/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “Acresce vagas no quadro efetivo de servidores do Município de Campo do 
Tenente” 
1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
PROJETO DE LEI Nº 025/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito do Município de Campo do Tenente” 
1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº026/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “Cria o Cargo Público em Comissão de Coordenador de transporte em saúde e 
dá outras providências” 
1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE EMENDA A LEI ORGANICA Nº 001/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Cria a procuradoria geral do Município” 
1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 
PROJETO DE LEI Nº027/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “autoriza o Poder Executivo a realizar alteração de carga horária dos servidores 
ocupantes do cargo de advogado, com mudança proporcional da remuneração e da 
contribuição previdenciária” 
LEITURA 
 
PROJETO DE LEI Nº030/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “Acresce vagas no cargo de técnico administrativo para contratação temporária 
na Administração Pública Municipal” 
LEITURA 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº004/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “estabelece critérios para readaptação de servidores e empregados públicos e da 
outras providências” 
leitura 


