
 

 

 
 
 

PAUTA DA ATA 2.680ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/08/2022 
 
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 Josemar 

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

• Solicito a leitura da Ata 2.679° da Sessão Extraordinária do dia 28/07/2022. 

• 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 
 

Solicito a leitura do requerimento  
Requerimento nº008/2022 autoria Paulo Renato Quege, Vicente Resner Neto, Roberto 
Carlos Maurer, Solange Maria de Lima Favaro, Lucie Christine Cavalheiro e Marcos Wesley 
Lazarino 
Súmula: Requer informações acerca da devolução ao proprietário do terreno destinado à 
construção da Empresa Pão Nino e manifestam-se contrários à referida devolução  
Coloco o requerimento em discussão  
Coloco o requerimento em votação  
Declaro que o requerimento foi _____________________. 

 
Solicito a leitura da súmula  
PROJETO DE LEI Nº031/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: “Dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competência e funcionamento 
do conselho municipal dos direitos da mulher COMDIM, e dá outras providências” 
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 Nº010/2022 – Origem Poder Legislativo 
SÚMULA: “Institui, no âmbito do município de Campo do Tenente, o dia municipal da gratidão 
e do reconhecimento aos profissionais da saúde e a distinção honorífica denominada 
“Prefeito Reinaldo Afonso Pereira” 
Encaminha o projeto para parecer das comissões  
 
Solicito a leitura do projeto  
PROJETO DE LEI Nº011/2022 – Origem Poder Legislativo 
SÚMULA: “Institui o Título Mãe Tenenteana e dá outras providências”. 
Encaminha o projeto para parecer das comissões  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Convocar para sessão ordinária do dia 09 de agosto de 2022 


