PAUTA DA 3ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE NOVAIS DE 06 DE MARÇO DE 2019.

01 - CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES

02- ATA SESSÃO ANTERIOR – 18/02/2019 – (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO)
MATÉRIA DO EXPEDIENTE

a) Requerimento – do Vereador Antonio de Assis Munhoz – solicitando
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

afastamento por motivo de saúde;
Oficio nº. 013/2019 – do Legislativo Municipal – convocando o Sr Rubens
Zupirolli Suplente de Vereador para posse;
Oficio GP/nº. 040/2019 – do Executivo Municipal – encaminhando Projetos
de Leis n°s 02/2019 e 03/2019;
Requerimento n° 02/2019 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – pedindo
informações sobre o Centro Cultural e Creches;
Requerimento n° 03/2019 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo –
pedindo um estudo para que o Executivo Municipal não cobre impostos de
pessoas portadoras de câncer;
Requerimento n° 04/2019 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo –
pedindo para que o Executivo Municipal crie uma lei limitando o horário de
circulação dos carros de som que fazem propagandas ou usem esse meio
para divulgação;
Projeto de Resolução n° 02/2019 – do Legislativo Municipal – que Dispõe
sobre alterações na Resolução n° 05 de 28 de dezembro de 2007, que trata
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Novais, modificando a forma
de convocação dos membros do Poder Legislativo;
Projeto de Lei n° 02/2019 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder
Executivo de Novais a firmar parceria com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Catanduva – APAE, mediante a celebração de Termo
de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades de interesse
público no exercício de 2019, na forma especificada nesta Lei e conforme
dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014;
Projeto de Lei n° 03/2019 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder
Executivo de Novais a firmar parceria com o Lar Joana Darc, mediante a
celebração de Termo de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de
atividades de interesse público no exercício de 2019, na forma especificada
nesta Lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014.

ORDEM DO DIA
1- Requerimento n° 02/2019 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – pedindo
informações sobre o Centro Cultural e Creches;
2 - Requerimento n° 03/2019 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo –
pedindo um estudo para que o Executivo Municipal não cobre impostos de
pessoas portadoras de câncer;
3 - Requerimento n° 04/2019 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo –
pedindo para que o Executivo Municipal crie uma lei limitando o horário de
circulação dos carros de som que fazem propagandas ou usem esse meio
para divulgação;
4 - Projeto de Resolução n° 02/2019 – do Legislativo Municipal – que Dispõe
sobre alterações na Resolução n° 05 de 28 de dezembro de 2007, que trata
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Novais, modificando a forma
de convocação dos membros do Poder Legislativo;
5 - Projeto de Lei n° 02/2019 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder
Executivo de Novais a firmar parceria com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Catanduva – APAE, mediante a celebração de Termo
de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades de interesse
público no exercício de 2019, na forma especificada nesta Lei e conforme
dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014;
6 - Projeto de Lei n° 03/2019 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder
Executivo de Novais a firmar parceria com o Lar Joana Darc, mediante a
celebração de Termo de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de
atividades de interesse público no exercício de 2019, na forma especificada
nesta Lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, 01 de Março de 2019.

DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE
Presidente

