
PAUTA DAS MATÉRIAS DA SESSÃO ORDINÁRIA
DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

1. Projeto de Lei Nº 006/2022, do Poder Legislativo, de autoria do Vereador Ismael
Teixeira dos Santos. Assunto:  dá nome a rua conhecida como Rua 3, no Bairro da
Jaqueira,  com  o  nome  próprio  de  Valdemar  Brito  Teixeira  (apresentação  e  envio  à
Comissão de Justiça e Redação);

2. Projeto  de  Lei  Nº  008/2022,  do  Poder  Legislativo,  de  autoria  do  Vereador
Ademilson Eugênio dos Santos. Assunto: dispõe sobre isenção de taxas de Concurso
Público, para as pessoas deficientes físicos e doadores de sangue (apresentação e envio
à Comissão de Justiça e Redação);

3. Requerimento Nº 085/2022, de autoria do Vereador Pedro Antonio Ribeiro da Silva.
Assunto:  informações  relativas  a  procedimentos  para  atendimento  da  Indicação  N.º
227/2021, que tem por objeto:  pavimentação e drenagem com criação de espaço para
eventos, e também com implantação de quiosques, na Rua D. Pedro I,  em frente ao
Estádio Municipal Manzolão (única discussão e votação);

4. Requerimento Nº 086/2022, de autoria do Vereador  Giancarlos Santos Malacarne.
Assunto: reitera termos do Requerimento n.º 042/2021, que tem por objeto: instalação de
equipamento para captação de sinal de telefone celular das empresas Vivo e Claro em
Monte Pascoal, que reitera termos da Indicação n° 012/2013 (única discussão e votação);

5. Requerimento Nº  087/2022,  de  autoria  do  Vereador  Alex Alves Vieira. Assunto:
reitera termos do Requerimento n.º 08/2021, que tem por objeto:  cobertura do Estádio
Municipal, fechamento lateral e frente das arquibancadas com proteção em alambrados,
acrescentando a reforma do muro e iluminação no campo e demais setores do mesmo,
que reitera termos da Indicação n° 150/2017 (única discussão e votação);

6. Indicação Nº 103/2022,  de autoria dos Vereadores  Vagner Martins dos Santos e
Ademilson Eugênio dos Santos. Assunto: fechamento do espaço localizado em frente
ao Colégio Frei Ricardo, para implantação de um centro de recreação para as crianças do
referido colégio, no Bairro Irmã Dulce (única discussão e votação);

7. Indicação  Nº  105/2022,  de  autoria  do  Vereador  Alex  Alves  Vieira.  Assunto:  a)
contratação de empresa que possua equipamentos e profissionais para realização de
procedimentos de exame eco cardiograma, para famílias de baixa renda;  b) curso de
capacitação para todos os funcionários públicos, sobre saúde mental (única discussão e
votação).

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-BA, 17 de outubro de 2022.
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