
 

 

 
 
 

PAUTA DA ATA 2.668ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/05/2022 
 
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: Vereadora Solange   

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

• Solicito a leitura da Ata 2.667° da Sessão Ordinária do dia 17/05/2022. 

• 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 
 
Indicação nº011/2022 AUTORIA Marcos Wesley Lazarino, Roberto Carlos Maurer e Vicente Resner 
Neto 
Súmula: Indica a limpeza e manutenção dos parques e ruas dos conjuntos do Divino e Pedro 
Amálio Ribas” 
Coloco a indicação em primeira discussão  
Coloco a indicação em primeira votação  
Declaro que a indicação foi ___________________. 
 

Indicação nº012/2022 Vereadores Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin e Juliano da Silva  
Súmula: Indica que seja realizado analise para instalação de novos braços de fixação de 
luminárias públicas” 
Coloco a indicação em primeira discussão  
Coloco a indicação em primeira votação  
Declaro que a indicação foi ___________________. 
 
Solicito a leitura  
PROJETO DE DECRETO Nº 001/2022 – Origem Poder Legislativo. 
SÚMULA: “Concede Título de Cidadão Honorário de Campo do Tenente ao Senhor Francis 
Joseph Dietzler”. 
Encaminhado para as comissões 
 
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 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Convocar para sessão ordinária do dia 31 de maio 

 


