Diário Oficial
Câmara Municipal de VIANA – ES

Publicação
Oficial

es.viana.camara.dio.org.br
Espírito Santo – sexta-feira, 28 de setembro de 2018– Ano VIII, Edição nº 808

Legislação
Pauta
PAUTA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA-LEGISLATURA 2017/2020-01/10/2018
O Presidente da Câmara Municipal de Viana/ES, no uso de suas atribuições regimentais (R.I., art. 34, b, cc arts. 135 e 136), faz saber
aos nobres Edis que constará da Pauta da Octogésima Primeira (81ª) Sessão Ordinária, da Legislatura 2017/2020, a ser realizada no
dia 01 de outubro de 2018 (segunda-feira), às 16h00min, com votação pelo quórum de maioria simples, observado o disposto no
art. 26 da Lei Orgânica do Município de Viana, as seguintes matérias, sem prejuízo da deliberação de outras matérias urgentes (RI,
art. 162) ou com prazo previsto em lei:
1. Projeto de Lei da Câmara Municipal – 1ª Discussão
1.1. Projeto de Lei nº 08/2018, de autoria do Vereador Gilson Ribeiro Gomes, dá denominação ao Campo do Tradição Futebol Clube
de “Ovídio Alvarenga”.
1.2. Projeto de Lei nº 07/2018, de autoria do Vereador Fabio Luiz Dias, dispõe sobre a criação do Dia do Atleta, a ser comemorado
no dia 11 de junho.
1.3. Projeto de Lei nº 60/2018, de autoria do Vereador Max Daibert de Castro Sales, dispõe sobre a divulgação da listagem de
medicamentos disponíveis e em falta da rede municipal de saúde.
1.4. Projeto de Lei nº 27/2018, de autoria do Vereador Daniel Endlich, dispõe sobre a reserva de um espaço destinado a realização
de eventos culturais, religiosos e artísticos nas praças dos bairros.
1.5. Projeto de Lei nº 37/2018, de autoria do Vereador Valdemir Souza Pereira, dispõe sobre a prioridade no atendimento aos
portadores de diabetes na realização de exames em jejum.
1.6. Projeto de Lei nº 14/2018, de autoria do Vereador Valdemir Souza Pereira, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de
exame psicológico aos alunos da rede municipal de ensino.
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