
 

 

 
 
 

PAUTA DA ATA 2.658ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/03/2022 
 
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 Resner Neto 

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

• Solicito a leitura da Ata 2.657° da Sessão Ordinária do dia 15/03/2022. 

• 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 
 
Projeto de Resolução nº001/2022 autoria Poder Legislativo 
Súmula: Abertura de Credito Adicional Especial 
Solicito a leitura da resolução (juliano) 
Solicito leitura do parecer das comissões 
Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação 
Declaro que o projeto foi ______________. 
 
 

 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 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 005/2022 – Origem Poder Executivo.  

Leitura da súmula (Juliano) 
SÚMULA: “Fixa o valor para pagamento de requisições de pequeno valor/RPV, para fins 

do disposto nos §§ 3° e 4° do art. 100 da constituição federal, e adota outras 

providências”. 

Solicito leitura do parecer das comissões 

Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação 
Declaro que o projeto foi ______________. 
 

  



 

 

 
 
 

 
PROJETO DE LEI Nº 007/2022 – Origem Poder Executivo. 

Leitura da súmula (Juliano) 
SÚMULA: “Estabelece procedimento administrativo para reparar os danos causados 

pela administração pública municipal de Campo do Tenente/PR e da outras 

providencias”. 

Solicito leitura do parecer das comissões 
Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação 
Declaro que o projeto foi ______________. 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 009/2022 – Origem Poder Executivo. 

Leitura da súmula (Juliano) 
SÚMULA: “Autoriza concessão de abono aos profissionais da educação pertencentes ao 

Quadro Funcional da Prefeitura Municipal de Campo do Tenente”. 

Solicito a leitura do projeto (juliano) 

Coloco o regime de urgência em discussão  

Coloco o regime de urgência em votação  

Declaro que o regime de urgência foi _________________. 

Solicito leitura do parecer das comissões 
Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação 
Declaro que o projeto foi ______________. 
 

PROJETO DE LEI Nº 012/2022 – Origem Poder Executivo. 

Leitura da súmula (Juliano) 
SÚMULA: “Concede subvenção social/cultural a entidade sem fins lucrativos e 

reconhecidas de interesse público no município”. 

Solicito a leitura do projeto (juliano) 

Encaminho o projeto para as comissões dar seu parecer  

 

 

PROJETO DE LEI Nº 013/2022 – Origem Poder Executivo. 

Leitura da súmula (Juliano) 
SÚMULA: “Concede subvenção social/cultural a entidade sem fins lucrativos e 

reconhecidas de interesse público no município”. 

Solicito a leitura do projeto (juliano) 

Encaminho o projeto para as comissões dar seu parecer  

 

 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 001 DE 2022 

Continua nas comissões  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Convocar para sessão ordinária do dia 29 de março 



 

 

 
 
 

 


