
 

 

 
 
 

PAUTA DA ATA 2.669ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31/05/2022 
 
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 Roberto  

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

• Solicito a leitura da Ata 2.668° da Sessão Ordinária do dia 24/05/2022. 

• 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 
 
Solicito a leitura da súmula 
PROJETO DE DECRETO Nº 001/2022 – Origem Poder Legislativo. 
SÚMULA: “Concede Título de Cidadão Honorário de Campo do Tenente ao Senhor Francis 
Joseph Dietzler”. 
Solicito a leitura do parecer das comissões  
Coloco o em primeira e única discussão  
Coloco em primeira e única votação  
Declaro que o Projeto de Decreto foi _____________________. 
 
Solicito a leitura da súmula 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Altera dispositivos na Lei Complementar nº 511/2005, que dispõe sobre a 
reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campo do Tenente - PR, 
e dá outras providências”. 
Continua nas comissões 
 
Leitura da Súmula 
Dispenso a leitura do PROJETO (lido próxima semana) 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Altera o anexo da VII da Lei Complementar n. 001/2008, que disciplina a taxa de 
cobrança para apresentação de espetáculos circenses no Município, e dá outras providencias”. 
Encaminho o projeto para as comissões 
 
Solicito a leitura do PROJETO 
PROJETO DE LEI Nº 014/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “fixa remuneração mínima dos profissionais do magistério municipal e dá outras 
providencias”. 
Encaminho o projeto para as comissões 
 
Solicito a leitura somente do PROJETO/ anexos 
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”. 
Encaminho o projeto para as comissões 



 

 

 
 
 

 
Solicito a leitura do PROJETO 
PROJETO DE LEI Nº 021/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Acresce o número de funções gratificadas que menciona, e dá outras providencias”. 
Encaminho o projeto para as comissões 
 
Solicito a leitura do PROJETO 
PROJETO DE LEI Nº 022/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “fixa o valor do piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias de acordo com a emenda constitucional n. 120, de 05 de maio 
de 2022.” 
Encaminho o projeto para as comissões 
 
Leitura da Súmula 
Dispenso a leitura do PROJETO 
PROJETO DE LEI Nº 023/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “extingue cargos do quadro de servidores do poder público municipal e dá outras 
providências” 
Encaminho o projeto para as comissões 
 
Leitura da Súmula 
Dispenso a leitura do PROJETO 
PROJETO DE LEI Nº 024/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “institui regime sobre aviso, gratificação de sobreaviso e dá outras providências” 
Encaminho o projeto para as comissões 
 
Leitura da Súmula 
Dispenso a leitura do PROJETO 
PROJETO DE LEI Nº 025/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito do Município de Campo do Tenente” 
Encaminho o projeto para as comissões 
 
Leitura da Súmula 
Dispenso a leitura do PROJETO 
PROJETO DE EMENDA A LEI ORGANICA Nº 001/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Cria a procuradoria geral do Município” 
Encaminho o projeto para as comissões 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Convocar para sessão ordinária do dia 07 de junho de 2022 
Convocar para audiência pública plano diretor  

 


