
 
 
 

 
 

PAUTA DAS MATÉRIAS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 07 DE JUNHO DE 2018 
 
 

1. Projeto de Lei n° 001/2018, do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre autorização para instalação 
de aterro sanitário e centro de disposição e de gerenciamento de resíduos sólidos (votação para autorizar 
retirada da pauta nos termos do artigo 92, inciso IV, do Regimento Interno);    

 
2. Projeto de Lei n.º 009/2018, do Poder Legislativo, de autoria do Vereador Alex Alves Vieira e joaldo Lima 

da Silva. Assunto: reconhece o Sindicato dos Produtores Rurais de Itabela, como Entidade de Utilidade 
Pública Municipal (apresentação e encaminhamento à Comissão de Justiça e Redação);   

 
3. Projeto de Lei n.º 006/2018, de autoria do Vereador Alex Alves Vieira. Assunto: reconhece o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Itabela, como Entidade de Utilidade Pública Municipal (primeira discussão e 
votação);   
 

4. Projeto de Lei n.º 007/2018, de autoria do Vereador José Alencar Arrabal. Assunto: criação do Banco de 
oportunidade Jovem Aprendiz (primeira discussão e votação);  

 
5. Projeto de Lei n.º 008/2018, de autoria do Vereador José Alencar Arrabal. Assunto: institui o dia Municipal 

do Gari e dá outras providências (primeira discussão e votação);  
 

6. Requerimento n° 16/2018, de autoria da Vereadora Sônia Souza Graça França. Assunto: solicita 
informações à Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre a quantidade de árvores derrubadas, 
justificativas e fundamentação legal nos procedimentos de remoção; indicação da quantidade e locais de 
replantação (única discussão e votação);  
 

7. Indicação n.º 036/2018, de autoria do Vereador Alex Alves Vieira. Assunto: contratação de engenheiro 
agrônomo para atender demandas de produtores rurais de Itabela em todos os níveis, Associações, 
Cooperativas e entidades do setor agrícola (única discussão e votação); 

 
8. Indicação n.º 037/2018, de autoria dos Vereadores Alex Alves Vieira e Antonio da Silva Veloso. Assunto: 

doação de área de terra à Paróquia São Joao Batista para construção de uma Igreja no Bairro Pereirão 
(única discussão e votação);  

 
9. Indicação n.º 038/2018, de autoria do Vereador José Alencar. Assunto: aquisição dos equipamentos 

conhecidos como kits de imagens, necessários para o serviço de emissão de carteiras de trabalho (única 
discussão e votação); 

 
10. Indicação n.º 039/2018, de autoria do Vereador José Alencar. Assunto: revisão das leis que instituíram os 

planos de carreiras e cargos e salários dos servidores do Magistério e da Administração em geral (única 
discussão e votação; 

 
11. Indicação n.º 040/2018, de autoria do Vereador Renato de Jesus Santos. Assunto: elaboração e envio a 

esta Casa de Projeto de Lei que institui Política de Incentivo ao Esporte denominada “Projeto Destaque 
Esportivo”, e dá outras providências (única discussão e votação). 
 
Salas das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, em 05 de Junho de 2018. 
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