PARTE INICIAL:
Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mutum
DATA: 26 de Março de 2018
LEGISLATURA: 18ª(Décima oitava)
SESSÃO LEGISLATIVA: Segunda
 Após ser verificada a presença da maioria absoluta dos membros da
Câmara Municipal pelo Livro de Presenças, o Senhor Presidente
declara aberta a Sessão, podendo pronunciar as seguintes palavras:
Sob a proteção de Deus declaro aberta a (4ª) Quarta Sessão
ordinária da Câmara Municipal de Mutum no ano de 2018.
 Leitura Bíblica: 1Coríntios 4,1
proclamado pelo Vereador Dary Piloto.
 PRIMEIRA PARTE: Expediente – (Com duração de uma hora e
meia)
I – Leitura e discussão da Ata Anterior
II – Leitura de Correspondências e Comunicações:
III – Leitura de Parecer:
IV– Apresentação, sem discussão, de proposições:
1) Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 1/2018 que “Cria o Conselho
Municipal da Juventude – CMJ no Município de Mutum e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência.
2) Primeira apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 9 de 13 de Março
de 2018 que “Revoga parcialmente a Lei Complementar nº 716/2011, na
parte que dispõe sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI e o Programa Nacional de Inclusão e Jovens – PROJOVEM e cria o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCF e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência.
V – ORADORES:

SEGUNDA PARTE – Ordem do Dia(com duração de uma hora e vinte e cinco
minutos)
1ª Parte- Discussão e Votação dos Projetos em pauta:
2ª Parte – Discussão e Votação das Proposições:
a) 01 Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva e
Washington Torres Hubner de Medeiros
b) 02 Pedidos de Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho.
c) Moção de Reconhecimento nº 2/2018 de autoria do Vereador Juarez Calixto da
Silva e demais Vereadores.
II - Chamada Final.

“Nunca permita que alguém apague seu brilho ou te roube
a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem
mal, supere suas dificuldades, esqueça se preciso for, mas
nunca, nunca mesmo, desista de você. Deus te colocou
neste mundo para ser um vencedor e nada nem ninguém,
poderá impedir.
Você nasceu para vencer! Você é um projeto de
Deus!!!!”

