
PAUTA DAS MATÉRIAS DA SESSÃO ORDINÁRIA
DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

1. Projeto  de Lei  Nº  023/2022,  do Poder  Executivo.  Assunto:  dispõe sobre
estrutura  administrativa  e  mudança  da  nomenclatura  da  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação (primeira discussão e votação);

2. Projeto de Lei Nº 005/2022, do Poder Legislativo de autoria do Vereador
Alex Alves Vieira. Assunto:  alterar a denominação da Rua Protestante, para nome
próprio de Manoel Rodrigues dos Santos (primeira discussão e votação);

3. Requerimento Nº 071/2022, de autoria do Vereador  Pedro Antonio Ribeiro da
Silva. Assunto:  informações  relativas  a  procedimentos  para  atendimento  da
Indicação  N.º  029/2022,  que  tem  por  objeto  a  construção  de  uma  Clínica  de
Fisioterapia (única discussão e votação);

4. Requerimento Nº 072/2022, de autoria do Vereador Vagner Martins dos Santos.
Assunto: informações relativas a procedimentos para atendimento da Indicação N.º
010/2022, que tem por objeto a implantação de tela de proteção, em volta de todo o
Campo, construção de vestiário,  construção de bancos de reservas para atletas e
comissão técnica,  instalação  de  placar  no  Campo do  Peladão (única  discussão  e
votação);

5. Requerimento  Nº  073/2022,  de  autoria  do  Vereador  Giancarlos  Santos
Malacarne. Assunto:  informações relativas  a  procedimentos  para  atendimento  da
Indicação N.º 030/2022, que tem por objeto aquisição de um veículo para transporte
de pessoas que estejam fazendo tratamento de saúde (única discussão e votação);

6. Requerimento Nº 074/2022, de autoria do Vereador Alex Alves Vieira. Assunto:
a) solicita esclarecimentos e informações sobre andamento da formulação e envio à
Câmara Municipal, de Projeto de Lei que disponha sobre a valorização dos servidores
e carreira, por produtividade, do Departamento Municipal de Tributos; b)  Informações
com levantamento detalhado das concessões públicas do Município de Itabela, com
relação de pessoas físicas e jurídicas contempladas, com indicação das respectivas
datas de vencimentos, aditivos de prorrogação e outros atos em todos os setores e
âmbito da Administração Municipal e indicação de concessões disponíveis ou pedidos
em tramitação (única discussão e votação);

7. Requerimento Nº 075/2022, de autoria da Vereadora Simone Sossai. Assunto:
informações relativas a procedimentos para atendimento da Indicação N.º 040/2022,
que  tem  por  objeto,  implantação  de  programa  de  suporte  psicoterapêutico  aos
servidores públicos Municipais de Saúde (única discussão e votação);
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8. Indicação Nº 091/2022, de autoria da Vereadora  Maria Vania Costa Santana.
Assunto: reforma geral do Cemitério Central “Jardim da Saudade”, com implantação
de urnas caniçal (túmulos no muro) (única discussão e votação);

9. Indicação Nº 092/2022,  de autoria  do Vereador  Ismael Teixeira dos Santos.
Assunto: pavimentação na Rua 15 de Novembro (única discussão e votação);

10. Indicação Nº 093/2022, de autoria do Vereador Ademilson Eugênio dos Santos.
Assunto:  elaboração e envio ao Legislativo de Projeto de Lei que disponha sobre
programa  e  política  municipal  de  logística  reversa  dos  resíduos  originários  de
embalagens  de  papel,  plásticos,  vidros  e  de  multicamadas  nos  órgão  públicos,
escolas, postos de Saúde, Hospitais e Mercadão (única discussão e votação).

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-BA, 20 de setembro de 2022.
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