
 

 

 
 
 

PAUTA DA ATA 2.682ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/08/2022 
 
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 Paulo Renato Quege 

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

 Solicito a leitura da Ata 2.681° da Sessão Ordinária do dia 09/08/2022. 

 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 da indicação 
Indicação nº018/2022 autoria Solange Maria de Lima Favaro  

Súmula: “Indica ao prefeito a regularização do piso da enfermagem conforme Lei 
Federal” 
Coloco a indicação em discussão  
Coloco a indicação em votação  
Declaro que a indicação foi _____________________. 
 
Solicito a leitura do requerimento 

Requerimento nº009/2022 autoria “Paulo Renato Quege; Marcos Wesley Lazarino; 
Vicente Resner Neto; Roberto Carlos Maurer; Solange Maria de Lima Faváro; Lucie 
Christine Cavalheiro 

Súmula:  Requer informações acerca do pagamento do piso salarial dos profissionais 
de enfermagem 
Coloco o requerimento em discussão  
Coloco o requerimento em votação  
Declaro que o requerimento foi _____________________. 
 
 
Solicito a leitura do projeto  
PROJETO DE LEI Nº033/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no 
orçamento do município de Campo do Tenente, para o exercício de 2022. 
Solicito a leitura do parecer das comissões 
Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação  
Declaro que o projeto foi ___________________. 
 
Solicito a leitura do projeto  
PROJETO DE LEI Nº034/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: Dá nova redação ao caput do art. 55 da Lei n.862/2015 e renumera seus parágrafos” 
Solicito a leitura do parecer das comissões 



 

 

 
 
 

Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação  
Declaro que o projeto foi ___________________. 
 
Solicito a leitura do projeto  
PROJETO DE LEI Nº035/2022 – Origem Poder Executivo 
SÚMULA: Altera o §3º e acresce o §4º no artigo 13 da Lei Municipal n. 999/2020” 
Solicito a leitura do parecer das comissões 
Coloco o projeto em primeira discussão  
Coloco o projeto em primeira votação  
Declaro que o projeto foi ___________________. 
 
Solicito a leitura do projeto  
PROJETO DE LEI Nº012/2022 – Origem Poder Legislativo (Marcos Wesley Lazarino) 
SÚMULA: INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA ARTE E CRIA O PROGRAMA “TALENTOS DA 
NOSSA TERRA” A FIM DE INCENTIVAR E VALORIZAR OS ARTISTAS LOCAIS. 
Continua nas comissões aguardando parecer 
 
Solicito a leitura da súmula  
PROJETO DE LEI Nº010/2022 – Origem Poder Legislativo (Paulo Renato Quege) 
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” 
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 Nº011/2022 – Origem Poder Legislativo (Gustavo B R P Vizentin, Josemar 
Veiga e Juliano da Silva) 
SÚMULA: “Institui o Título Mãe Tenenteana e dá outras providências”. 
Coloco o projeto em segunda discussão  
Coloco o projeto em segunda votação  
Declaro que o projeto foi ___________________. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Convocar para sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


