ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
PODER LEGISLATIVO

PAUTA DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 03.09.18
EXPEDIENTE:
Projeto de Lei nº 038/2018, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, visando
dispor sobre a criação do Sistema de atendimento socioeducativo – SIMASE e dá
outras providencias.
Projeto de Lei nº 002/2018, de iniciativa da Vereadora Ilma da Silva Creão,
visando torna obrigatório a apresentação da carteira de vacinação, quando da
matricula dos alunos, na rede de ensino do Município de Tucuruí e dá outras
providencias
Projeto de Resolução nº 001/18, de autoria do Vereador Francisco Gualberto
Neto, institui, no Município de Tucuruí, no dia 28 de setembro ano, Sessão Solene
em homenagem ao Círio de Nazaré;
Indicação nº 013/2018, de autoria do Vereador Francisco Vieira de Almeida,
visando indicar ao Senhor Prefeito Municipal a reforma e revitalização da Praça
Padre Pedro Hermans, popularmente conhecida como “praça do rato”, na avenida
31 de março, bairro Santa Isabel.
Indicação nº 006/2018, de autoria do Vereador Francisco Enilvan de Oliveira,
visando indicar ao prefeito municipal a construção de dois quebra-molas na rua
Santo Antonio, em frente ao cemitério Santa Isabel.
ORDEM DO DIA:
- Projeto de Lei nº 009/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, visando
alterar o ementário da receita e suas respectivas fontes de recursos do orçamento
anual para o Exercício Financeiro de 2.018 e dá outras providencias;
- Projeto de Lei nº 011/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, visando
dispor sobre a abertura de credito adicional ao vigente orçamento do Município de
Tucuruí, no valor de R$ 100.000,00 e dá outras providencias;
- Projeto de Lei nº 006/2018, de autoria do Vereador Lucas Brito, que dispõe sobre
a regulamentação da atividade de comercio ou prestação de serviços ambulantes
nas vias e logradouros públicos do Município de Tucuruí e dá outras providencias;
- Projeto de Lei nº 002/2018, de autoria do Vereador Rony Santos, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da inspeção anual do estado geral da saúde dos alunos
dos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino do Município de Tucuruí
e dá outras providencias;
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Observação:
1) Em caso de ausência à sessão, do Vereador autor da propositura, a
mesma será retirada da pauta;
2) Havendo o protocolo, na Secretaria, de matéria em regime de urgência,
a Mesa Diretora poderá inclui-la no Expediente da Sessão, após
concordância das senhoras e senhores Vereadores;

