ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
PODER LEGISLATIVO

PAUTA DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 09.10.18
EXPEDIENTE:
Projeto de Lei nº 043/2018, do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a
Política Municipal de Atendimento aos direitos da criança e dos adolescentes, da
criação do Conselho Municipal, do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,
do Conselho Tutelar e dá outras providencias.
Projeto de Lei nº 044/2018, do Poder Executivo Municipal, que atualiza a Lei do
Conselho Municipal dos direitos da pessoa com deficiência e institui a Conferencia
Municipal dos Direitos da pessoa com deficiência, no Município de Tucuruí e dá
outras providencias;
Projeto de Lei nº 045/2018, do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e
fixa a despesa do Município de Tucuruí, para o exercício financeiro de 2.019 e e dá
outras providencias;
Projeto de Lei nº 005/18, de autoria do Vereador Francisco Gualberto da S. Neto,
visando a construção de um monumento, a Nossa Senhora de Nazaré, na BR 422,
arco na entrada da Cidade, e dá outras providencias;
Indicação nº 009/2018, de autoria da Vereadora Ilma da Silva Creão, visando
indicar ao Prefeito Municipal providencias quanto a limpeza e manutenção dos
bueiros e camada asfáltica da rua Barão do Rio Branco, bairro Matinha.
Indicação nº 020/2018, de autoria do Vereador Francisco Enilvan de Oliveira,
visando indicar ao Prefeito Municipal que realiza obras de melhoria onde populares
pegam agua do poço artesiano na rua Londres, bairro Santa Monica.
Indicação nº 014/2018, de autoria do Vereador Francisco Vieira de Almeida,
visando indicar ao senhor Prefeito Municipal a construção de infraestrutura e
instalação de uma academia ao ar livre, no estádio municipal Antonio Dias,
conhecido popularmente como Navegantão, no bairro jardim Marilucy.
Indicação nº 009/2018, de autoria do Vereador Rony Santos, visando indicar ao
senhor Prefeito Municipal, a implantação, em nosso Município, de uma escola de
governo.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei nº 010/18, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe
sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais,
no âmbito do Município de Tucuruí, e dá outras providencias.
Projetos de Lei nºs 012/18 a 020/18 e 025/18 a 037/18, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que concedem Títulos definitivos de propriedades de terrenos
urbanos do Patrimônio Municipal.
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Projeto de Lei nº 004/18, de autoria do Vereador Francisco Gualberto Neto,
visando transformar em Patrimônio Cultural, de natureza imaterial, o Círio de
Nazaré, no Município de Tucuruí, e dá outras providencias.
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.

