
 

 

 
 
 

PAUTA DA ATA 2.655ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/03/2022 
 
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. 

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

• Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Juliano da Silva 

• Solicito a leitura da Ata 2.654° da Sessão Ordinária do dia 22/02/2022. 

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

• Coloco a Ata em votação 

• Declaro que a Ata foi _______________________ 

• Leitura das correspondências. (Cleiton) 

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

ORDEM DO DIA 
 

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

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”. 

• Leitura do Projeto (Juliano) 

• Encaminho o projeto para parecer das comissões 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 006/2022 – Origem Poder Executivo. 

SÚMULA: “Autoriza o poder executivo a reclamar extrajudicialmente, o crédito tributário 

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

• Leitura do Projeto (Juliano) 

• Encaminho o projeto para parecer das comissões 
 
 

PROJETO DE LEI N°004/2022 AUTORIA PODER LEGISLATIVO (mesa diretora) 

Leitura da Súmula (Juliano) 

Súmula: “Abertura de Crédito Adicional Especial. 

 Solicito a leitura do parecer das comissões (Cleiton) 

Coloco o projeto em primeira discussão  

Coloco o projeto em primeira votação  

Declaro que o projeto foi ___________________. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

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"  

• Leitura do Projeto (Juliano) 

• Encaminho o projeto para parecer das comissões 
 

 

PROJETO DE LEI N°006/2022 AUTORIA PODER LEGISLATIVO 

Leitura da Súmula (Juliano) 

SÚMULA: “Institui o “Selo Empresa Amiga do Esporte e do Lazer” no Município de 

Campo do Tenente e dá outras providências”. 

Solicito a leitura do parecer das comissões (Cleiton) 

Coloco o projeto em primeira discussão  

Coloco o projeto em primeira votação  

Declaro que o projeto foi ___________________. 

 

 

INDICAÇÃO N°004/2022 – Autoria – VEREADORES Juliano da Silva e Paulo Renato Quege 
 

Súmula: “Indica a criação de programa para preservação de nascentes e rios do 
município, a criação de estratégias para o enfrentamento de estiagens, e sugere 
projeto de lei” 
➢ Leitura da súmula e da Indicação; (Juliano) 

• Passo a palavra ao Vereador Autor;  

• Coloco a Indicação em discussão; 

• Coloco a Indicação em votação; 

• Indicação _________________________ 

 
 
INDICAÇÃO N°005/2022 – Autoria – VEREADORES Juliano da Silva  
 

Súmula: “Indica a criação de parque ambiental linear” 
➢ Leitura da súmula e da Indicação; (Juliano) 

• Passo a palavra ao Vereador Autor;  

• Coloco a Indicação em discussão; 

• Coloco a Indicação em votação; 

• Indicação _________________________ 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Convocar para sessão do dia 08 de março Às 19h  
Parabenizar as prendas Vitória Maria da Silva, e Millena Santos good pela representação no 
19ª rodeio crioulo nacional de campeões em criciúma: 2° lugar dupla prenda mirim, 2° lugar 
equipe prenda mirim, 2° lugar vaca parada prenda mirim 


