ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
PODER LEGISLATIVO

PAUTA DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 28.08.18

EXPEDIENTE:

Projeto de Lei nº 009/2018, de iniciativa 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 do
Município de Tucuruí
Projeto de Lei nº 011/2018, de iniciativa do Poder Executivo Municipal,
visando dispor sobre a abertura de credito adicional ao vigente
orçamento do Município de Tucuruí, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para o fim que indica;
Projetos de Leis nºs 012/18 a 020/18 e 025/18 a 037/18, de autoria do
Poder Executivo Municipal, todos concedendo títulos definitivos de
propriedade de terrenos do Patrimônio Municipal;
Projeto de Lei nº 010/18, de autoria do Vereador Francisco Enilvan de
Oliveira, visando dispor sobre a criação da Semana do Direito na Escola,
e dá outras providencias;
Projeto de Lei nº 003/2018, de autoria do Vereador Gualberto Neto,
visando autorizar o Poder Executivo e Legislativo municipais a
conceder um dia de folga remunerada aos servidores municipais
efetivos, na data de seu aniversário, e dá outras providencias;
Projeto de Lei nº 002/2018, de autoria do Vereador Lucas Brito, que
dispõe sobre a política de desenvolvimento econômico do Município de
Tucuruí e dá outras providencias;
Indicação nº 007/2018, de autoria do Vereador Joaquim Pepino, visando
indicar ao Senhor Prefeito Municipal que solicite ao órgão competente
que realize a construção de uma ponte na rua Maria Cícera, bairro Beira
Rio.
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ORDEM DO DIA:
- Projeto de Lei nº 005/2018, de autoria do Vereador Gualberto Neto,
visando responsabilizar o aluno por atos de vandalismo em patrimônio
escolar e destruição de mobiliário escolar 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.

