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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCA 
                                               - ESTADO DE SÃO PAULO  - 
                                            CNPJ 67.360.370/0001 – 00 

                                 PLENÁRIO JANUARIO PLASTER TRANNIN 

 
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  

                                                   11 DE   DEZEMBRO    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 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2.019-REALIZADO EM 27/11/2019 
 

-Veto total expedido em 19/11/2019-protocolo 85/2019 veto ao autografo 21/2019 do projeto de lei 
n°003/2019-auxilio de custo a gestantes de alto risco, autoria do vereador Ezequiel. 

 
- MATERIA EM DISCUSSÃO ÚNICA art. n°165 – Projeto de Lei Municipal n°022 de 18 de outubro 
de 2019- “Dispõe sobre autorização ao poder executivo municipal a celebrar convenio com o governo do 
estado de São Paulo, por intermédio da secretaria de segurança pública e pelo instituto de identificação 
“Ricardo Gumbleton” e dá outras providencias ”. 

 
Projeto de Lei Municipal n°23 de 23 de outubro de 2019 –“Denomina órgão público que especifica. ” 

 
 Projeto de Lei Municipal n°24 de 29 de outubro de 2019 –“Altera artigo 1° da lei municipal n°655, de 
01 de julho de 2019 e dá outras providencias. ” 

 
Projeto de Lei Municipal n°26 de 07 de novembro de 2019 –“Dá nova redação aos termos do artigo 6° 
da lei municipal n°250, de 03 de dezembro de 2002, que trata dos valores genéricos por metro quadrado e 
altera as taxas e preços públicos para competência do exercício de 2020. ” 
 
Projeto de Lei Municipal n°27 de 07 de novembro de 2019 –“Dispõe sobre autorização legislativa para 
doação de canos para a Sabesp para canalização de agua potável nos bairros Paiolada e Gurutuba dos 
Mendes ”. 
 
Projeto de Decreto Legislativo n°001 de 07 de novembro de 2019 “ Dispõe sobre a concessão de título 
de cidadania ao senhor José Valmir Dias”. 

 
 
         -MATERIA EM SEGUNDA DISCUSSÃO art.n°165 – Projeto de Lei n°019/2019 “Estima receita e fixa 

a despesa do município de Itaoca para o exercício de 2020” – LOA. 
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            -Substitutivo sob o protocolo n°69/2019 ao Projeto de lei Complementar n°001/2019 “Dispõe sobre o 
estatuto dos servidores públicos do município de Itaoca –Estado de São Paulo, e dá outras providencias”. 

         
       -Proposta de Emenda Modificativa n°001 de 14 de outubro de 2019 ao substitutivo do Projeto de Lei 

Complementar   n°001/2019. (Segundo turno) 
 
      -Proposta de Emenda Supressiva n°001 de 04 de dezembro de 2019 ao Projeto de Lei Municipal 

n°024/2019.  
 
      -Proposta de Emenda modificativa n°001 de 04 de dezembro de 2019 ao Projeto de Lei Municipal 

n°024/2019. 
 
       -Parecer conjunto das comissões permanentes ocorrido em 04 de dezembro de 2019. 

 
         - REQUERIMENTO N°014/2019-AUTORIA DO VEREADOR OZIEL DE PONTES OLIVEIRA 
         - INDICAÇÃO N°052/2019 –AUTORIA DO VEREADOR OZIEL DE PONTES OLIVEIRA    
 
 

 
Plenario Januario Plaster Trannin 

 
 

Em 09 de Dezembro de 2019 
 
 
 
 

Rozenildo dos Santos 
Presidente da Câmara Mun. de Itaoca 


