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ORDEM DO DIA = PAUTA 

 

 

        
                ROZENILDO   DOS SANTOS, Presidente    da   Câmara   Municipal   de Itaoca 

                         Estado             de       São Paulo         ,  no uso de suas       atribuições legais       , e  
 Considerando  o           disposto no   artigo 165     do   Regimento Interno da Casa; 

 
                                 FAZ    SABER a tantos quantos Vierem ou desse conhecimento tiveram que    dia  

                                                   27         DE   MARÇO    DE      2.019, a edilidade se    reunirá    para       apreciar  
                              as seguintes matérias; 

 
 Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaoca, Subseção II Art. 159 à art. 161.  

 
 
 
- ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2.019-REALIZADO EM 13/03/2019 
 
 
-MATERIA EM DISCUSSÃO ÚNICA art. n°165 – Projeto de Lei municipal nº 034, de 01 de dezembro 

de 2018“Dispõe sobre a imposição de limites no plantio de cultura de arvores exóticas consistente nas espécies de 
eucaliptos e pinus, vedando esta atividade em grande escala no território do município de Itaoca/SP e dá outras 
providencias”. 
 
Projeto de Lei Municipal n° 001 de 07 de fevereiro de 2019 “Dispõe sobre o estágio de estudantes na prefeitura 
municipal de Itaoca /SP e da outras providencias”.  

 
Projeto de Lei municipal n°002 de 06 de março de 2019 – “Dispõe sobre a revogação da Lei municipal 
n°514/14-alterada pela lei municipal n°526/15 e lei municipal 538/15”. 

 
 

Projeto de Lei municipal nº 003, de 15 de março de 2019 – “Dispõe sobre a inclusão de açúcar mascavo na 
merenda escolar das unidades municipais de ensino e demais órgãos da administração pública municipal 
e dá outras providencias”. 

 
 
Projeto de Lei do legislativo n°002 de 11 de março de 2019 – “Dispõe sobre a revogação do artigo 1° da lei 
municipal n°641/2018, que trata da instituição da contribuição de iluminação pública” 
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Proposta de emenda n°001/2019 ao Projeto de lei n°001 de 07 de fevereiro de 2019. 
 
Parecer conjunto das comissões permanentes –CCJR, COFC, CSECLT, CPUOPS. Matérias em exame: 
Projeto de Lei Municipal n°034/2018, n°001/2019, n°002/2019, n°003/2019, n°004/2019 e Projeto de 
lei do legislativo n°002/2019. 
 
Requerimento n°003/2019-Autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues  
 
Requerimento n°004/2019-Autoria do vereador Vandir Rosa Rodrigues 
 
 
Indicação n°011/2019 –autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira  
Indicação n°012/2019 –autoria do vereador Oziel de Pontes Oliveira  
Indicação n°013/2019 –autoria da substituta de vereador Darzi Ferreira da Silva Mota  
Indicação n°014/2019 –autoria da substituta de vereador Darzi Ferreira da Silva Mota  
Indicação n°015/2019 –autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes 
Indicação n°016/2019 –autoria do vereador Eziquiel Batista Fortes 
 
 
 
 
 
 

 
Plenário Januario Pláster Trannin 

                                                                                                   Em 25 de Março     de 2019 

 

 

 

ROZENILDO DOS SANTOS 
Presidente da Câmara Mun. de Itaoca 


