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C O N V O C A Ç Ã O

Plenário virtual

De ordem, o Secretário-executivo do Conselho Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda, amparado no Regimento Interno nos artigos 14 e 20, § 5º;
vem CONVOCAR os membros indicadas pelas suas agremiações, para 11ª
reunião ORDINÁRIA em novembro/2020, que ocorrerá no dia 30 de
novembro, a qual se dará por plenário virtual, este abrindo as 09:00 hs em
primeira chamada e às 09:10 hs em segunda chamada, e finalizando às 11:30 hs
– via aplicativo WhatsApp -, para as seguintes deliberações:

• Posicionamento do cadastro do CMTER/FMTER na plataforma + Brasil;
• Operacionalização da Contra Banco do Brasil – documentos dos gestores

do FMTER;
• Outros assuntos de interesse do Conselho.

Para explicitar sobre o plenário virtual, tem-se:
 A uma, as mensagens somente poderão ser escrita, não podendo a utilização de áudio, tendo em vista

que o site da Prefeitura de Imperatriz não comporta esta modalidade;
 Ao iniciar o plenário virtual o Presidente do CMTER abrirá para efetivação da presença dos

Conselheiros (as), que terão 10 minutos para inserir a palavra: ok, ou presente, ou colocar a figura do
“like”; em primeira chamada, e em segunda chamada mais 10 minutos para mesmo procedimento;

 Em seguida o Presidente ou o Secretário- Executivo, confirmará o quorum mínimo (06 membros) em
primeira chamada e em segunda (Art. 7,§ 3º), e passarão a discorrer por mensagem escrita sobre a
pauta;

 Havendo indagações pelos Conselheiros (as) – mensagens escritas – estas serão respondidas após todas
as inserções.

Convoca-se em…

Imperatriz/MA, 18 de novembro de 2020.
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