Câmara terá duas sessões
ordinárias
na
próxima
segunda-feira (27/11)
A Câmara de Arujá fará duas Sessões Ordinárias na próxima
segunda-feira (27/11). A primeira – 37ª Sessão Ordinária –
terá início às 16h. Ela teve sua data alterada devido ao
feriado municipal da Consciência Negra, celebrado em 20/11
(segunda-feira passada). A segunda – 38ª Sessão Ordinária –
ocorrerá nesta mesma data, às 18h, no Plenário Vereador João
Godoy.
Para ter acesso à pauta e saber o que será discutido pelos
vereadores, acesse: Pauta – Sessões
As sessões ordinárias são transmitidas ao vivo pelo canal
oficial
da
Câmara
no
You
Tube.
Assista
e
inscreva-se: www.youtube.com.br/camaradearujaoficial.
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Legislativo recebe os exvereadores Gil do Gás e Dr.
Wilson

Dr. Wilson junto a Renato
Caroba nas galerias do Plenário
da Casa

Gil do Gás na
Tribuna de Honra
Os ex-vereadores Gilberto Daniel, o Gil do Gás, que foi vicepresidente do Legislativo, e Wilson Ferreira da Silva, o Dr.
Wilson, visitaram a Câmara de Arujá neste primeiro semestre e
fizeram questão de prestigiar as sessões legislativas.
Devidamente anunciados pelo atual presidente, Abel Franco

Larini (PR), o Abelzinho, aproveitaram para rever os antigos
colegas.
Foram muito bem recebidos pelos parlamentares em
Plenário.
Gil esteve na sessão de 22/5 e Dr. Wilson na de 26/6 – a
última antes do recesso parlamentar.
Foto principal: Gil é recebido por Caroba e Reynaldinho antes
de entrar no plenário.
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Câmara terá duas sessões
consecutivas
na
próxima
segunda-feira (21/11)
A Câmara de Arujá terá duas sessões consecutivas na próxima
segunda-feira (21/11). A primeira – 164ª Sessão Ordinária –
será realizada às 16h. Ela teve de ser adiada devido à
suspensão do expediente no último dia 14/11 por conta do
feriado da Proclamação da República. Em seguida, em seu
horário regular, às 18h, o presidente da Casa Renato Bispo
Caroba (PT) dará início à 165ª Sessão Ordinária no plenário
Vereador João Godoy.
A alteração dos dias e horários das sessões legislativas, nos
casos de feriados e pontos facultativos, está prevista no
parágrafo 4º do artigo 99 do Regimento Interno.
Realizadas sempre às segundas-feiras, as sessões são
transmitidas ao vivo pelo canal da Câmara de Arujá no You Tube
– www.youtube.com.br/arujaoficial e as pautas disponibilizadas
pelo site: www.camaraaruja.sp.gov.br.
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