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PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE IRITUIA DE 2018, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO 2018 

 

Expediente recebidos: Ofício n°0104/2018 do SINTEPP-IRITUIA que convida vossas 

excelências para estarem presentes no dia 21 de setembro de 2018, ás 11;00h, para uma 

audiência , no prédio da SEMED , afim de tratarmos assuntos referente a Educação Municipal. 

Oficio n°30/2018 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Irituia que solicita da Camara 

Municipal de Irituia, uma ajuda para alimentação, para o acontecimento de nossas plenárias de 

mulheres  e juventude que irão acontecer nos dias 27 e 28 de setembro de 2018. 

Expedientes expedidos:.Ofício n°146/2018-GAB/PRES ,encaminha a senhora Prefeita 

Carmelina Monteiro Da Costa  o projeto de lei n°002/2018 , de 3 de setembro de 2018 , que 

dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação e disponibilização de banheiros e bebedouros de 

água em bancos públicos e privados, bem como suas agencias estabelecidas no município de 

Irituia/Pá , devidamente aprovado por esta casa de leis, nesta sessão ordinária de 

17/09/2018..ofício n°0149/2018 –GAB/PRES .ao gerente do Banco Brasil convidando para 

comparecer em sessão ordinária no dia 24 de setembro de 2018, para pronunciar sobre o 

atendimento do Brasil em nosso município Oficio n°0148/2018-GAB/PRES ao senhor secretário 

de educação Raimundo Pinto convidando a pedido da plenária da camara  ,para comparecer 

na sessão dia dia 24 de setembro de 2018, para se pronunciar sobre a pasta municipal que 

esta sob vossa responsabilidade . 

Ordem do Dia: 

REQUERIMENTO .  n°058,059,060/2018 do vereador Esdra Caitano de Medeiros ,requer a 
ampliação do abastecimento do sistema de água do km 09,requer que seja empiçarrada as 
ruas da comunidade do km 09.requer a melhoria na iluminação  do km 09.  

REQUERIMENTO  n°061,062/2018 do vereador Osvaldino da silva Barbosa requer a 
construção do muro da escola municipal Leoncio Osvaldo de Oliveira da comunidade São 
Benedito do Matutuí.Requer que seja feito a abertura de rua na comunidade São Benedito do 
Matutuí . 


