CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
PUBUCADO NA
IMPRENSA OFICIAL

EDITAL N° 147/2020

Assunto: convocação da 42a sessão ordinária de 2020.
Pelo presente, ficam os senhores vereadores convocados para a 42a sessão ordinária
do corrente ano, a ser realizada em 17 (dezessete) de novembro de 2020, terça-feira,
com inicio às 16h (dezesseis horas), na sede da Câmara Municipal da Estância de
Bragança Paulista, na Praça Hafiz Abi Chedid n° 125, com a seguinte pauta:

Solenidade de concessão do Diploma Atirador Destaque do Ano ao jovem Lucas dos
Santos Jesus, em reconhecimento ao destaque nas atividades realizadas no Tiro de
Guerra 02-009 e ações junto à comunidade bragantina.
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PEQUENO EXPEDIENTE:

1.1

Apreciação de atas de sessões anteriores;

Registro de correspondências destinadas ao Corpo Legislativo e de proposições
1.2
protocoladas na Diretoria de Documentação e Assessoria Parlamentar, nos termos do
artigo 136 do Regimento Interno;
1.3

Protocolo verbal de proposições;

Uso da Tribuna Livre por cidadãos inscritos nos termos do artigo 115 do
1.4
Regimento Interno;
Manifestação de vereadores sobre proposições e assuntos de interesse da
1.5
comunidade;
Apresentação de documentários previamente gravados em vídeo ou por
1.6
qualquer outro meio de reprodução;
Discussão e votação de proposituras escritas que dependam de deliberação do
1.7
Plenário;
1.8

Manifestação de vereadores sobre projetos protocolados para a sessão.
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ORDEM DO DIA: não constam matérias para deliberação do Plenário;

3

GRANDE EXPEDIENTE:

3.1
Manifestação de vereadores sobre assuntos de relevância municipal, estadual
ou nacional;
Deliberação e/ou encaminhamento de proposições protocoladas verbalmente na
3.2
sessão;

ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL: manifestação de vereadores sobre
4
atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato.
Casa do Poder Legislativo, 11 de novembro de 2020.
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de Campo Silva Abi Chedid
Presidente da Câmara
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