
 

 

 
 
 

PAUTA DA ATA 2.652ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/02/2022 
 

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: vereadora Solange. 

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

• Solicito a leitura da Ata 2.651° da Sessão Solene do dia 01/02/2022.  

• 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 aprovada em votação unânime.  

• Leitura das correspondências. (Taisa) 

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

ORDEM DO DIA 
 
PROJETO DE LEI Nº 001/2022 – Origem Poder Executivo. 
SÚMULA: “Institui o programa auxílio-alimentação para os servidores do Município de 
Campo do Tenente/PR e dá outras providências.”  

• Leitura do projeto (Juliano) 

• Coloco o pedido de regime de urgência em discussão  

• Coloco o pedido de regime de urgência em votação  

• Regime de urgência ____________________. 

• Solicito a leitura do parecer das comissões  

• Coloco o projeto em primeira discussão 

• Votação nominal  

Passa a presidência ao Roberto Carlos Maurer  

Voto GUSTAVO  

Toma posse da presidência novamente   

Josemar, Juliano, Marcos, Paulo, Roberto, Solange, Vicente) 

Projeto _____________________________________. 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 001/2021 – 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”  

• Solicito a leitura do projeto  

• Encaminho o projeto para as comissões 

 
PROJETO DE LEI Nº 002/2021 – Origem Poder Legislativo (vereador Gustavo Brun Ribas 
Pinto Vizentin) 



 

 

 
 
 

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

• Solicito a leitura do projeto  

• Encaminho o projeto para as comissões 

 
PROJETO LEI Nº DE 003/2022 – Origem Poder Legislativo (mesa diretora) 
SÚMULA: “concede a recomposição inflacionária para adequação de vencimentos dos 
cargos efetivos da câmara municipal de Campo do Tenente- PR” 

• Leitura do projeto; (Juliano) 

• Coloco o pedido de regime de urgência em discussão  

• Coloco o pedido de regime de urgência em votação  

• Regime de urgência ____________________. 

• Leitura do Parecer das Comissões; (Taisa) 

• Coloca o Projeto em 1° discussão; 

• Coloca o Projeto em 1° votação; 

• Votação nominal  

Passa a presidência ao Roberto Carlos Maurer  

Voto GUSTAVO  

Toma posse da presidência novamente   

Josemar, Juliano, Marcos, Paulo, Roberto, Solange, Vicente) 

Projeto _____________________________________. 

 

INDICAÇÃO N°001/2022 – Autoria – VEREADORES Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin e 
Juliano da Silva 
Súmula: “Indica implantação de um parquinho e uma academia ao ar livre no Centro de 
Eventos Patrão Otávio Loureço de Ávila 

• 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 
 
Deixo aqui convocado a presença de todos os vereadores para a próxima sessão dia 15 
de fevereiro às 19hrs. 
Comentar quanto a reunião com a Sanepar  
Convocar para a audiência para o cumprimento das Metas Fiscais e Audiência Pública da 
Saúde, relativo ao terceiro quadrimestre do exercício de 2021. . 
 
 
 
 
 
  


