
 

 

 
 
 

PAUTA DA ATA 2.657ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/03/2022 
 
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 Paulo Renato Quege 

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

• Solicito a leitura da Ata 2.656° da Sessão Ordinária do dia 08/03/2022. 

• 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 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”. 

• Continua nas comissões 
  
 
PROJETO DE LEI Nº 006/2022 – Origem Poder Executivo. 

Leitura da súmula (Juliano) 
SÚMULA: “Autoriza o poder executivo a reclamar extrajudicialmente, o crédito tributário 

e não tributário inscrito em dívida ativa, e dá 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”. 

• Continua nas comissões 
 
 

PROJETO DE LEI N°005/2022 AUTORIA PODER LEGISLATIVO 

SÚMULA: “Institui o auxílio-alimentação para os servidores efetivos e comissionados 

do poder legislativo do Município de Campo do Tenente"  

Coloco o projeto em segunda discussão  

Coloco o projeto em segunda votação  

Projeto ___________________. 

 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 001 DE 2022 

Leitura do Veto (Juliano) 

Encaminho o veto para as comissões  

 

 

REQUERIMENTO Nº003/2022 autoria Juliano da Silva  

Súmula: “Convida a presença do presidente ou representante/associado do Clube 

Progresso Internacional” 

Leitura do requerimento  

Coloco requerimento em única discussão  

Coloco o requerimento em única votação  

Declaro que o requerimento foi ______________. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Audiência Pública Copel APÓS A SESSÃO 
Convocar para sessão ordinária do dia 22 de março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDIENCIA PÚBLICA COPEL 
 

Agradecer a presença e dialogo do novo Gerente da Agencia Fazenda Rio 
Grande, Diogo Mantovani, que prontamente esteve buscando meios de realizar 
a audiência de modo presencial, com a presença dos sr André Luis Zeni, 



 

 

 
 
 

gerente da área de desempenho da manutenção e o sr Genfranco Pascoalotto, 
técnico da área de direcionamento da manutenção.  
 
 
Passar a palavra aos vereadores para que apresentem suas demandas.  
Passar a palavra ao senhor Geraldo (Explotec) 
Passar a palavra ao gerente Diogo para iniciar a explanação. 


