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Peço ao Sr. Secretário para veriÍicar a presença dos Senhores Vereadores:

Declaro aberta a 2.' (Segunda) Sessiio Extraordinária do 3.' (terceiro) Período
Extraordinário da 2'(segunda) Sessão Legislativa anual da Câmara Municipal de
Limoeiro do Noúe, que rô ioi"i" hoje, dia 12jg-§9!9!qD4jg2g2àa partir das 8;90á-
h.

1. PROJETO DE LEt N. 063/2022, DE 08 DE SETETBRO DE 2022
Ementa:. Dispõe sobre o processo de seleçtio técnica para constituição de bancos de
gestores escolares e indicação para o cargo de provimento em comissão de diretor
escolar das escolas da rede municipal de ensino do município de Limoeiro do Norte, e
ü ouíras providências.

Autorla: Chefe do Poder Executivo Municipal.
o solicito ao sr. secretario que faça a leitura dos pareceres das comissões l*rro,L t N,^nffoorq,lu 

,o Legislação, justiça e redação final hl/'lnflÍ71* ,96rô;rvco1 , I

o Edúcação, iultura e Desporto Va/fo-l

. Coloco o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA discussão

. Coloco o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA votação:
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o Passaremos neste momento ao Expediente da Presidência,
o E não tendo mais nadâ â tratâr, declaro encerrada a Sessão Extreordinária e

convido a todos os presentes para comparocerem a prórima.

Limoeiro do Norte, 12 de Setembro de 2022.
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