
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMUNICADO

COMUNICADO
O Presidente da Câmara Municipal de

Itaú de Minas/MG, Vereador Davi

Oliveira de Sousa, comunica a

população em geral que, haverá

Sessão Ordinária, neste dia 16 de

maio de 2017, Terça-Feira - às 19:00

horas., em sua sede, com a seguinte ordem do dia: 

1) Segunda votação do projeto de resolução nº 04/17 – Dispõe sobre o estágio de estudantes

na Câmara Municipal de Itaú de Minas e dá outras providências;

2) Primeira discussão e votação das seguintes matérias :

 Projeto de Lei Complementar nº 02/2017 - Altera a Lei Complementar nº 02, de 20

de abril de 1993 - Código de Posturas do Município de Itaú de Minas/MG, e dá

outras providências. (trata da extinção de agentes nocivos); 

 Projeto de Lei 09/2017 - Cria o “Programa Prata da Casa”, que estabelece a

obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos,

bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que

contem com financiamento público municipal; 

 Única discussão e votação da proposição de emenda nº 01 ao  Projeto de

Resolução nº 03/17 - que Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaú

de Minas, dispondo sobre o decoro parlamentar no âmbito do Legislativo Municipal,

bem como única discussão e primeira votação do referido projeto de Resolução;

3) Única votação do Requerimento nº 54/17 – Vereador Davi Sousa – Lista com nomes e
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endereços das pessoas que fazem uso diário (ou rotineiro) de medicamentos cedidos (ou

outros meios) pela prefeitura;

4) Única votação do Requerimento nº 55/17 – Vereador Davi Sousa – carga horária exigida

pela lei, ponto de entrada/saída e nome dos médicos que trabalham diariamente no

município de Itaú de Minas, bem como dos plantonistas.

5) Distribuições de Projetos e outras matérias.

 Itaú de Minas, em 15 de maio de 2017.

DAVI OLIVEIRA DE SOUSA

PRESIDENTE

Itaú de Minas, 15 de Maio de 2017.
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