
 
PAUTA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
 
 
01 - CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES 
 
02 - ATA SESSÃO ANTERIOR – 04/12/2017 – (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO) 
 
 
MATÉRIA DO EXPEDIENTE 
 

a) Oficio Contab./nº 004/2018 – do executivo Municipal – encaminhando prestação de 
contas 4° trimestre de exercício de 2017 – referente ao ensino; 

b) Oficio Contab./nº 006/2018 – do executivo Municipal – encaminhando prestação de 
contas da saúde - 3° quadrimestre de 2017; 

c) Oficio Contab./nº 007/2018 – do executivo Municipal – encaminhando documento 
referente ao RREO – 6° bimestre 2017 – 3° quadrimestre RGF; 

d) Indicação n° 01/2018 – do vereador Manoel – indica roçar os canteiros da Praça 
Lourenço Gil Martins; 

e) Indicação n° 02/2018 – do vereador Douglas Freschi – indica roçar acostamentos 
das rodovias; 

f) Indicação n° 03/2018 – do vereador Douglas Freschi – indica melhora nas 
sinalizações das rodovias; 

g) Indicação n° 04/2018 – do vereador Douglas Freschi – indica reforçar pintura de 
“PARE” nas ruas da cidade; 

h) Indicação n° 05/2018 – do vereador Douglas Freschi – indica operação tapa 
buracos nas rodovias; 

i) Indicação n° 06/2018 – do vereador Bruno – indica ao executivo painel informativo 
de receitas e despesas; 

j) Indicação n° 07/2018 – do vereador Bruno – indica ao legislativo painel informativo 
de receitas e despesas; 

k) Requerimento 01/2018 – do vereador Claudinei – requer operação tapa buracos 
nas rodovias; 

l) Requerimento 02/2018 – do vereador Claudinei – requer aumento salarial para os 
funcionários públicos e conselheiros tutelares; 

m) Requerimento 03/2018 – dos vereadores Bruno e Ezequiel – requerem 
informações da indicação do conselho municipal de turismo; 

n) Requerimento 04/2018 – dos vereadores Antonio, Bruno, Douglas Freschi e 
Ezequiel – requerem informações dos gastos da câmara municipal no exercício de 
2017 junto com as copias das notas fiscais; 

 
 
 



ORDEM DO DIA 

 
1) Requerimento 01/2018 – do vereador Claudinei – requer operação tapa buracos 

nas rodovias; 
2) Requerimento 02/2018 – do vereador Claudinei – requer aumento salarial para os 

funcionários públicos e conselheiros tutelares; 
3) Requerimento 03/2018 – dos vereadores Bruno e Ezequiel – requerem 

informações da indicação do conselho municipal de turismo; 
4) Requerimento 04/2018 – dos vereadores Antonio, Bruno, Douglas Freschi e 

Ezequiel – requerem informações dos gastos da câmara municipal no exercício de 
2017 junto com as copias das notas fiscais; 
 

 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, 02 de Fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

FLAVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente  
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