
 
PAUTA DA 4ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS DE 19 DE MARÇO DE 2018. 
 
 
01 - CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES 
 
 
02- ATA SESSÃO ANTERIOR – 05/03/2018 – (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO) 
 
MATÉRIA DO EXPEDIENTE 
 
 

a) Oficio GP nº. 070/2018 – do Executivo Municipal – encaminhando projetos de lei 
n°s 03/2018 e 04/2018; 

b) Oficio GP nº. 072/2018 – do Executivo Municipal – encaminhando projetos de lei n° 
05/2018; 

c) Requerimento nº. 06/2018 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – requerendo 
aumento do valor do vale alimentação dos funcionários públicos; 

d) Requerimento nº. 07/2018 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – requerendo um 
estudo sobre a viabilidade de dar a vacina da meningite meningocócica tipo B nas 
crianças do município de Novais;  

e) Moção de Pesar n° 03/2018 – do Vereador Flavio Aparecido Simão – para família 
Martoreli;  

f) Projeto de Resolução n° 01/2018 – da mesa da Câmara Municipal de Novais – que 
“Considera de caráter oficial o Congresso Estadual de Municípios e autoriza a 
participação de Vereadores e Servidores no evento e dá outras providências”. 

g) Projeto de Lei n° 03/2018 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder 
Executivo de Novais a firmar parceria com o Lar Joana D’Arc, mediante a celebração 
de Termo de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades de 
interesse público na forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei Federal 
13.019 de 31 de julho de 2014; 

h) Projeto de Lei n° 04/2018 – 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 na 
forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho 
de 2014; 

i) Projeto de Lei n° 05/2018 – do Executivo Municipal – que dispõe sobre a 
implantação de loteamento de interesse social no município de Novais por meio de 
associações ou cooperativas com finalidade específica; 

 

 



 

ORDEM DO DIA 

 
1) Moção de Pesar n° 03/2018 – do Vereador Flavio Aparecido Simão – para família 

Martoreli;  
2) Projeto de Resolução n° 01/2018 – da mesa da Câmara Municipal de Novais – 

que “Considera de caráter oficial o Congresso Estadual de Municípios e autoriza a 
participação de Vereadores e Servidores no evento e dá outras providências”. 

3) Projeto de Lei n° 03/2018 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder 
Executivo de Novais a firmar parceria com o Lar Joana D’Arc, mediante a 
celebração de Termo de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades 
de interesse público na forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei 
Federal 13.019 de 31 de julho de 2014; 

4) Projeto de Lei n° 04/2018 – 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 na 
forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho 
de 2014; 

5) Projeto de Lei n° 05/2018 – do Executivo Municipal – que dispõe sobre a 
implantação de loteamento de interesse social no município de Novais por meio de 
associações ou cooperativas com finalidade específica; 

 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, 16 de março de 2018. 

 
 

 
FLAVIO APARECIDO SIMÃO 

Presidente 
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