PÔEER i-ÊGISLATIVO

CÂMÂRA MUNICIPÂ!. DT TABtjtTIRO DO NORTE
.15e LEGt§lATUfrA - ls 8!aNl0 2021 - ?0?2
HUMAT{IOÁDE [ !§UALDADE

ÉX'§TENTíSSIMA SENHORA PRESIDÊNTE DA CÂMÀRA MUNICIPAL DE
TABULEIRO DO NORTE _ CE,

-ffy}?x

f,EQUERIMENTO D€ URGÊNCIA N9 OA5I2A22

art. 59 da Lei Orgânica do município e
art. 125, do RêSimento lnterno, e considerãndo a necessidade de uma pronta
apreciação, sem o que perderá a oportunidôde ou a eficácia, nos termos do § 1e do

Os VEREADORES SIGNATÁRIOS, com amparo no

supra mencionado artigo, em virtude da proposição tratar-se de gf@ES-lEteIe§Es
público Íelqrante. requerem de V. Exê., após ouvido o Plenário, que seja concedida a
URGÊí{CIA ESPECIAL na apreciação do PROJETO DE LEI Ne O4O42O22, de autoria do
poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executiyo a abrir, adicional ao vigente
orçamento, o crédito especial que indica e dá outras providências.
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POOER LEGI5LÂTIVO

CÂMARÂ MuNlclPÂL DE TABLTLEIRo Do NoRrE
16e LEGISIATURA - 1! §lÊNrO - 2021 - 2022
HUMANIDADE E IGUÂLDADE

143 SÊSSÃO ORilNÁRA DO 1" PERIODO DA 2B SESSÃO LEGISIÁTIVA
DA 16ê LEGISLATURA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2022.

Únlca dkcussão e votação ao REqUERIMENTO DE URGÊNoA Ne @slaoar,
subscrito poÍ diversos Vereadores, com ampaÍo no art. 59 da tei Orgânica do
município e art 125, do Regimento lnteÍno, em Yirtude da proposição tratar-se
de urgência ê lnteress€ público relevante, após ouvido o Plenádo, que seia
concedida a URGÊNCn ESPECIAL na apreciação do PROJSTO DE tEl Ne
0Hil,l2D22, de autoÍia do Poder Executavo, que autoÍiza o Chefe do Poder
Execütivo â âbÍlr, adicioÍrât âo vigênte o?çâmênto, o crédito especiâl que lndica
e dá outras providênclas.
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RONALDO GUIMÁRiTES MALVEIRA
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