
Câmara de Vereadores de Marituba
Estado do Pará

O R D E M  D O  D I A

2ª Sessão Extraordinária, em 16 de Dezembro de 2021.

ESTÃO EM 2ª DISCUSSÃO E 2ª VOTAÇÃO OS SEGUINTES PROJETOS DE LEI::

01) Exp. 3122 - Projeto de Lei do Executivo n.° 096/21 - Executivo Municipal 
"Altera os dispositivos que menciona da Lei Municipal nº 307, de 23 de Dezembro de 2014 e dá outras
providências".

02) Exp. 3123 - Projeto de Lei do Executivo n.° 097/21 - Executivo Municipal 
"Dispõe sobre a reorganização administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências".

03) Exp. 3124 - Projeto de Lei do Executivo n.° 098/21 - Executivo Municipal 
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2021 e dá outras
providências. ".

ROTEIRO

1. Convoco os Senhores Vereadores que estão na Câmara para comparecerem ao Plenário para
o início da 2ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 16 de dezembro de 2021.

2. Solicito ao Senhor 1º Secretário, [      ] que faça a verificação de quórum para início do Expediente,
(Quórum expediente: Presença mínima de 05 vereadores).

3. Havendo quórum, solicito ao (a) Vereador (a) [     ] que faça a leitura de um texto Bíblico.

4. Invocando o nome Deus, quando são, pontualmente, [     ] declaro aberta a Sessão.

5. Solicito ao 1º Secretário que faça a leitura das matérias em Pauta:

6. Solicito ao Senhor 1º Secretário que faça a verificação de quórum para início da Ordem do
Dia (Quórum Ordem do Dia: Presença mínima de 08 vereadores).

7. Havendo quórum:

 

 

8. Esgotada a pauta, quando são  pontualmente, [      ] declaro encerrado a presente Sessão.

http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3342
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3344
http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3387


04) Exp. 3127 - Projeto de Lei do Executivo n.° 100/21 - Executivo Municipal 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover o rateio das sobras do fundo destinado à
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação,
até o limite de 70% do recursos disponíveis, relativos ao ano de 2021, aos profissionais da educação
básica da rede municipal de ensino de Marituba, na forma que especifica, e dá outras providências".

     

     

http://marituba.votacaoeletronica.inf.br/index.php?sec=proposicao&id=3388

