
 
 Renovação com Responsabilidade 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 
 

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO 

PAUTA DA 3ª (TERCEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª 

(SEGUNDA) SESSÃO LEGISLATIVA DA 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ – 26/01/2022. 
 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL 
(SEM DISCUSSÃO) 

 

Mensagem de nº 001, de autoria do Poder Executivo - Revoga a Lei nº 3.020, de 10 de março 

de 2021, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder Direito Real de uso ao imóvel 

urbano que indica, e dá outras providências. 

Mensagem de nº 002, de autoria do Poder Executivo - Autoriza ao Chefe do Poder Executivo a 

ceder a posse através de termo de concessão de direito real de uso, do imóvel que indica e dá 

outras providências. 

Mensagem de nº 003, de autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo a contribuir 

mensalmente com a Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE, e dá 

outras providências. 

Mensagem de nº 004, de autoria do Poder Executivo - Dispõe sobre o valor do piso 

remuneratório do servidor público não integrante de plano de cargo, carreira e remuneração, do 

cargo de provimento em comissão, simbologia FA-IV e do pessoal contratado por tempo 

determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público a vigorar 

a partir de 1º de janeiro de 2022, e dá outras providências. 

Mensagem de nº 005, de autoria do Poder Executivo - Institui o auxílio financeiro tecnológico, 

destinado aos instrutores e Intérpretes de Libras, Professores da Rede Pública de Ensino e aos 

membros do núcleo Gestor das Escolas da Rede Municipal de Ensino no Município de 

Maracanaú, em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências. (TEXTO SUBSTITUTIVO). 

Mensagem de nº 006, de autoria do Poder Executivo - Autoriza o Chefe do Poder Executivo a 

conceder abono extraordinário COVID-19 destinado aos profissionais da saúde, na forma que 

especifica, e dá outras providências. 

Mensagem de nº 007, de autoria do Poder Executivo - Institui o Conselho Municipal de 

promoção da igualdade racial no âmbito do Município de Maracanaú, e dá outras providências. 
 

VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL 
(SEM DISCUSSÃO) 
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Mensagem de nº 009, de autoria do Poder Executivo - Dispõe sobre a reestruturação 

organizacional do Poder Executivo do Município de Maracanaú, para atender às alterações 

estruturais da Administração Pública de que trata a presente Lei, e dá outras providências. 

 

 

 


