
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PRESIDÊNCIA

CONVOCAÇÃO

Na  forma  regimental,  e  com  intuito  de  darmos  seguimento  às

atividades legislativas, o Presidente Paulo Victor  CONVOCA para a  Sessão

Extraordinária a ser realizada no dia 06 de Janeiro de 2023 (sexta-feira), às

09h no Plenário Simão Estácio da Silveira, bem como através do Sistema de

Deliberação Remota por Videoconferência em nossa sala de votação virtual.

Em consonância ao disposto no art. 137 e seu Parágrafo Único do

Regimento  Interno,  a  referida  sessão  será  destinada  à  apreciação  das

seguintes proposições:

- Emenda à Lei Orgânica nº 0002/2022 – “Altera o § 9º e acrescenta o § 10 do

artigo 118 e altera o § 9º do artigo 120 da Lei Orgânica de São Luís – MA, e dá

outras providências”.

- Emenda à Lei Orgânica nº 0003/2022 – “Altera o§ 3º do artigo 63 da Lei

Orgânica de São Luís - MA, e dá outras providências”.

- Projeto de Lei nº 0204/2022 – Acompanhado da mensagem n° 022/2022 do
Executivo Municipal que “Estima a receita e fixa despesa do Município de São
Luís para o Exercício Financeiro de 2023, e dá outras providências.”

A Sessão Extraordinária, na forma do art. 136 do Regimento Interno,

terá  todo  o  seu  tempo  destinado  à  Ordem  do  Dia,  cujas  matérias  serão

disponibilizadas  pelo  Presidente  no  dia  anterior  pelos  mesmos  canais  das

sessões  ordinárias  direcionadas  em Plenário,  dando  a  máxima  publicidade

para o conhecimento do público.

São Luís, 01 de janeiro de 2023.

Paulo Victor Melo Duarte
Presidente
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