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?Mensagem do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de

Lei n003/2023, que fixa o Piso Salarial dos Professores de

Educação Básica do Município de Moju, para o exercício de 2023.

ORDEM DO DIA:

?Determino o  senhor vice-presidente a realizar  a chamada para

verificação de quorum dos vereadores presentes;

? Vereadores Presentes

?Submeto a discussão e votação o pedido de urgência urgentíssima ao

Projeto de Lei n003/2023, de autoria do Executivo Municipal.

?Aprovado o pedido de urgência na votação, submeto a discussão e

única votação o Parecer Conjunto n001/2023 e o Projeto de Lei

n003/2022, de autoria do Executivo Municipal que fixa o Piso

Salarial dos professores de Educação Básica do Município de Moju

para o exercício de 2023.

Os vereadores a favor permaneçam sentados os contrários levantem-se

?Resultado da votação:

Agenda da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado
do Pará, da 21a legislatura, realizada no dia 01 de fevereiro de 2023, às
09:00 horas.

1.Convido os Senhores Vereadores para ocuparem seus lugares no

plenário  desta Casa para o  início  dos  trabalhos  da Sessão
Extraordinária do dia de hoje;

2.Determino ao Senhor Vice-Presidente para fazer a chamada para

verificação de Quorum dos Senhores Vereadores presentes;

3.Havendo número legal declaro aberta a Sessão Extraordinária do dia
de hoje, e "Sob a Proteção de Deus e em nome da Comunidade
iniciamos os nossos trabalhos.

4.Determino ao Senhor Secretário da Mesa a proceder a leitura de um
Versículo da Bíblia Sagrada;

5.Determino ao Senhor Secretário da Mesa a proceder a leitura do
expediente escrito assim discriminado.

EXPEDIENTE ESCRITO

?  Submeto a discussão e votação a Ata da Sessão Extraordinária
anterior;

Com a palavra o(a)Resultado da Votação

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO
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6- Neste momento declaro encerrada a sessão extraordinária do dia de
hoje, e convido os senhores vereadores para a sessão solene de

abertura dos trabalhos legislativo de 2023, que será realizada dia 15
de fevereiro de 2023, às 09:00 horas.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju/PA, 01 fevereiro de 2023.
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