
 
 

PAUTA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017, 
EM 12/12/2017. 

 

PRESIDENTE: Autorizo a Senhora1ª Secretária a fazer a chamada dos Senhores e senhora 
Vereador. 
PRESIDENTE: autorizo o assessor parlamentar desta casa a fazer a leitura da Sagrada Escritura 
conforme determina o Projeto de Lei nº 001/2004. 

 
EXPEDIENTE 

PRESIDENTE: Autorizo a leitura da Ata da 17ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo de 2017. 

PRESIDENTE: Em discussão a Ata. Continua em discussão. 

PRESIDENTE:A Ata está em votação. O Vereador que aprovar permaneça sentado, o que for 

contrário levante-se. 

PRESIDENTE: Aprovada (ou rejeitada) por unanimidade (ou por maioria). 

PRESIDENTE: Autorizo a leitura das correspondências expedidas e recebidas: 

Correspondências recebidas. .Ofício de nº145/2017 da secretaria de Meio Ambiente, ofício de nº 

382/2017,383/2017,376/2017,375/2017,374/2017,377/2017,378/2017, 381/2017,379/2017 

GAB/PREF em resposta aos requerimentos dos parlamentares. 

Decreto n° 00015/2017, de 05 de dezembro de 2017, que abre crédito adicional ao vigente 

orçamento da prefeitura municipal de Irituia. Correspondência expedida; Ofício n° 

099/2017GAB/PRES encaminhamento do projeto de lei N° 012/2017 . 

PROJETO DE LEI N°013/2017, que autoriza o poder executivo a pagar parcelas remanescentes de 

parcelamento de dívida com a CELPA, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI N° 011/2017 , autoriza a chefe do poder executivo a doar área de terreno para a 

finalidade que indica e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI N° 006/2017, fixa os valores de diárias aos Agentes políticos e servidores 

públicos, vinculados ao poder executivo e dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 008/2017 

de 29/09/2017, que dispõe sobre o plano plurianual, para o período de 2018 a 2021(PPA) E O 

Projeto de Lei de nº009/2017 (Estima a receita e fixa a despesa no município de Irituia, para 

exercício financeiro de 2018-LOA). Requerimentos de nº 102 e 104 /2017 de autoria do vereador 

ESDRA CAITANO, que requer o termino do canal e a galeria da PA-253 KM 14,e o 

empiçarramento na rua VICENTE ROBERTO da antiga serraria do km 14. 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 
PRESIDENTE: Estão escrito pra usarem da palavra na tribuna livre; A senhora  Maria da Conceição 
da Costa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o senhor Denysson Oliveira Peixoto, ACS da 
comunidade Família Unida. 



 
 

 
 

1ª PARTEDA  ORDEM  DO  DIA 
 

PRESIDENTE:Autorizo a leitura dos requerimentos dos vereadores Requerimento de nº 

102/2017,104/2017 de autoria do vereador Esdra Caitano, que requer  que seja empiçarrada 

a rua VICENTE ROBERTO no km 14, e o termino do canal e a galeria da PA-253 KM 14. 

2ª PARTE DA ORDEM DO DIA 

PRESIDENTE: Autorizo o vereador Esdra Caitano a fazer defesa do seus dois requerimentos.. 

PRESIDENTE: Em discussão os requerimentos. Continua em discussão. 

PRESIDENTE:Em votação ao requerimento. O vereador que aprovar permaneça sentado, 

oque for contrário levante-se. 

PRESIDENTE: Aprovado( ou rejeitado) por unanimidade ( ou por maioria). 

PRESIDENTE: Autorizo a leitura dos PROJETOS DE LEIS. PROJETO DE LEI N°013/2017, 

que autoriza o poder executivo a pagar parcelas remanescentes de parcelamento de dívida com a 

CELPA, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI N° 011/2017 , autoriza a chefe do poder executivo a doar área de terreno para a 

finalidade que indica e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI N° 006/2017, fixa os valores de diárias aos Agentes políticos e servidores públicos, 

vinculados ao poder executivo e dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 008/2017 

de 29/09/2017, que dispõe sobre o plano plurianual, para o período de 2018 a 2021(PPA) E O 

Projeto de Lei de nº009/2017 (Estima a receita e fixa a despesa no município de Irituia, para 

exercício financeiro de 2018-LOA) 

GRANDE EXPEDIENTE 

PRESIDENTE:Estão inscritos para usar a palavra os senhores vereadores  
 

Antonio dos Santos Soares  

Esdra Caitano Medeiros  

Barbara Helena Cordeiro Leal  

Clebeson Castro dos Santos Silva 

André Oliveira Silva 

Ednelson de Oliveira Soares  

Jardenilson Teixeira Mota  

 

Jose Ribamar da Silva  

Jorge Willians Pereira Lima  

Manuel Agostinho Castro dos Santos  

Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca  

Miguel Ângelo Cunha de Oliveira  

Osvaldino da Silva Barbosa 



  
ENCERRAMENTO 

 
PRESIDENTE: Nada mais havendo a tratar, DECLARO encerrada a presente Sessão. 

 


