PAUTA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA III SESSÃO DO II PERÍODO LEGISLATIVO DE 12 DE AGOSTO DE
2019
PEQUENO EXPEDIENTE
-Proposições Recebidas: - Projeto de Lei Ordinária CM/56/2019, de autoria do Prefeito Municipal de Ituiutaba, Senhor Fued
José Dib, autoriza o executivo a firmar acordo de cooperação técnica com a União, por intermédio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Secretaria de Defesa Agropecuária visando à mútua conjugação de esforços
na área de sanidade agropecuária e dá outras providências.
-Correspondências Recebidas.
-Matérias com Pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes: - Projeto de Lei Ordinária CM/46/2019, de autoria do
Prefeito Municipal de Ituiutaba, Senhor Fued José Dib, que institui a denominada "Lei Lucas", que dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros aos funcionários que possuem contato direto com os alunos e
professores de creches e unidades de ensino da Rede Pública Municipal do município de ITUIUTABA-MG, e institui o selo
"Lucas Begalli Zamora de Souza" de capacitação em primeiros socorros.
ORDEM DO DIA
- Matérias a serem submetidas a único turno de discussão e votação: - Não Há.
-Projetos de Lei, Emendas, Projetos de Resolução e Decretos Legislativos a serem votados em primeiro turno de discussão e
votação: - Projeto de Lei Ordinária CM/46/2019, de autoria do Prefeito Municipal de Ituiutaba, Senhor Fued José Dib, que
institui a denominada "Lei Lucas", que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros aos
funcionários que possuem contato direto com os alunos e professores de creches e unidades de ensino da Rede Pública
Municipal do município de ITUIUTABA-MG, e institui o selo "Lucas Begalli Zamora de Souza" de capacitação em primeiros
socorros. Votação Simbólica Nominal. Maioria Simples.
- Projetos de Leis e outras matérias a serem votadas em segundo turno de discussão e votação: - Projeto de Lei Ordinária
CM/55/2019, de autoria do Prefeito Municipal de Ituiutaba Senhor Fued José Dib, que autoriza a celebrar termo de fomento,
bem como, concede ajuda financeira no exercício de 2019 ao Instituto Social Viva a Vida no importe de até R$ 216.998,72
(duzentos e dezesseis mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos). Votação Simbólica Nominal. Maioria
Simples.
-Projetos com pareceres à redação final: - Não Há.
-Requerimentos deliberados pela Presidência: - Não Há.
-Requerimentos submetidos à discussão e votação (Votação Simbólica com Registro do Painel Eletrônico): - Não Há.
-Indicações ao Prefeito de Ituiutaba (Votação Simbólica com Registro do Painel Eletrônico): -CM/203/2019, de autoria dos
vereadores Francisco Tomaz de Oliveira Filho – CHIQUINHO e Wellington Arantes Muniz Carvalho – BATUTA, solicitando o
estudo da possibilidade do parcelamento das multas de trânsito do município de Ituiutaba. Votação Simbólica Nominal.
-CM/204/2019, de autoria da vereadora Suzana Modesto, solicitando a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida
Daniel de Freitas Barros com Rua Geraldo Moisés da Silva, Setor Universitário. Votação Simbólica Nominal.
-CM/205/2019, de autoria do vereador Carlos Maia, solicitando o calçamento das vielas internas e construção de muros de
concreto no Cemitério Parque da Saudade. Votação Simbólica Nominal.
-CM/206/2019, de autoria da vereadora Joliane Mota, solicitando a implantação do “Programa Médico nas Creches” que
funcionará como um sistema de prevenção a doenças infantis por meio de atendimento médico e todas as creches da rede
municipal. Votação Simbólica Nominal.
-CM/207/2019, de autoria do vereador Gilson Humberto Borges, solicitando a pintura de sinalização de solo no cruzamento da
Rua Xavante com Rua Brasil, Bairro Bela Vista. Votação Simbólica Nominal.
-Moções deferidas pela Presidência: -CM/35/2019, para que envie Moção de Pesar à família do Senhor Dr. José dos Santos
Villela Júnior, ex-vereador desta Casa de Leis, causídico atuante no meio forense, advogado e professor, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 07 de agosto do corrente ano.
- Oradores Inscritos: Senhor Pedro Gilberto Silva de Morais professor da Escola Estadual João Pinheiro, o qual irá abordar o
Projeto de Iniciação Científica desenvolvida na Escola Estadual João Pinheiro.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2019.
Francisco Tomaz de Oliveira Filho
Presidente da Câmara Municipal
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