
 

 

 
 
 

PAUTA DA ATA 2.654ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/02/2022 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
       
• Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. 

• Cumprimentar a mesa Plenária e os presentes nessa Casa de Leis.  

• 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 Gustavo. 

• Convido a todos a ficarem em pé para a Execução do Hino de Campo do Tenente. 

• Solicito a leitura da Ata 2.653° da Sessão Ordinária do dia 15/02/2022.  

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

• Coloco a Ata em votação. 

• Quem for a favor fique como está, quem for contra que se manifeste. 

• 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 LEI Nº 003/2022 – Origem Poder Executivo. 

SÚMULA: “Altera o artigo 7º da Lei n 1017/2021, que define o prazo para adesão ao programa 

de Recuperação Fiscal do Município, e dá outras providências.”  

• Coloco o projeto em segunda discussão  

• Coloco o projeto em segunda votação  

• Declaro que o projeto foi _______________________. 

 

Solicito a leitura da súmula  
PROJETO DE LEI Nº 004/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Concede revisão geral anual aos servidores efetivos e empregados públicos 
municipais da administração direta e indireta, ativos e inativos com e sem paridade, 
pensionistas, comissionados e conselheiros tutelares referente ao Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor - INPC, acumulado do ano de 2021.”  

• Coloco o projeto em segunda discussão  

• Coloco o projeto em segunda votação  

• Declaro que o projeto foi _______________________. 

 

 

Solicito a leitura da súmula  

PROJETO DE LEI Nº 001/2022 – Origem Poder Legislativo (vereador Paulo Renato Quege) 

SÚMULA: “Altera a Lei Municipal n. 1047/021 que dispões sobre a transparência e divulgação 

online das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames, 

procedimentos e cirurgias na rede pública municipal no Âmbito de Campo do Tenente e dá 

outras providências”  

• Coloco o projeto em segunda discussão  

• Coloco o projeto em segunda votação  



 

 

 
 
 

• Declaro que o projeto foi _______________________. 

 
Solicito a leitura da súmula  

PROJETO DE LEI Nº 002/2022 – Origem Poder Legislativo (vereador Gustavo Brun Ribas 

Pinto Vizentin) 

Súmula: “Declara de utilidade pública o Rotary Club de Campo do Tenente – PR.   

• Coloco o projeto em segunda discussão  

• Coloco o projeto em segunda votação  

• Declaro que o projeto foi _______________________. 

 
Solicito a leitura do projeto   

PROJETO DE LEI Nº 004/2022 – Origem Poder Legislativo (Mesa Diretora) 

Súmula: “Abertura de Crédito Adicional Especial.   

• Encaminho o projeto para as comissões 

 
 
Solicito a leitura do projeto   

PROJETO DE LEI Nº 006/2022 – Origem Poder Legislativo (Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin 

e Marcos Wesley Lazarino) 

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

Tenente e dá outras providências”.   

• Encaminho o projeto para as comissões 

 

 
  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Deixo aqui convocado a presença de todos os vereadores para a próxima sessão dia 02 
de março às 19hrs. 
Dia 22 de fevereiro dia da auxiliar de serviços gerais  
 
 
Audiência pública 
 
 
 
 
  


