
 
PAUTA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 
01 - CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES 
 
 
02- ATA SESSÃO ANTERIOR – 18/06/2018 – (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO) 
 
 
MATÉRIA DO EXPEDIENTE 
 
 

a) Indicação n° 20/2018 – do vereador Paulo – fazer transporte escolar para 
buscar e levar os alunos do conjunto habitacional Jose Barrera; 

b) Indicação n° 21/2018 – do vereador Paulo – passar maquina niveladora na 
estrada que liga ao conjunto habitacional Jose Barrera; 

c) Moção de pesar n° 06/2018 – do vereador Claudinei – para a família 
Garcia; 

d) Moção de pesar n° 07/2018 – do vereador Claudinei e Ezequiel – para a 
família Trindade; 

e) Moção de pesar n° 08/2018 – do vereador Claudinei – para a família 
Arruda; 

f) Moção de pesar n° 09/2018 – do vereador Claudinei – para a família Silva; 
g) Moção de pesar n° 10/2018 – do vereador Claudinei – para a família 

Tamburi; 
h) Moção de pesar n° 11/2018 – do vereador Bruno – para a família 

Fernandes; 
i) Requerimento n° 08/2018 – do vereador Claudinei – que Requer o estudo 

de aumento salarial aos Funcionários Públicos e Conselheiros Tutelares do 
Município; 

j) Projeto de Resolução n° 03/2018 – do vereador Bruno – que Institui o 
Prêmio “Professor do Ano” no município de Novais e dá outras providências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDEM DO DIA 

 
1) Moção de pesar n° 06/2018 – do vereador Claudinei – para a família 

Garcia; 
2) Moção de pesar n° 07/2018 – do vereador Claudinei e Ezequiel – para a 

família Trindade; 
3) Moção de pesar n° 08/2018 – do vereador Claudinei – para a família 

Arruda; 
4) Moção de pesar n° 09/2018 – do vereador Claudinei – para a família Silva; 
5) Moção de pesar n° 10/2018 – do vereador Claudinei – para a família 

Tamburi; 
6) Moção de pesar n° 11/2018 – do vereador Bruno – para a família 

Fernandes; 
7) Requerimento n° 08/2018 – do vereador Claudinei – que Requer o estudo 

de aumento salarial aos Funcionários Públicos e Conselheiros Tutelares do 
Município; 

8) Projeto de Resolução n° 03/2018 – do vereador Bruno – que Institui o 
Prêmio “Professor do Ano” no município de Novais e dá outras providências. 

 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, 03 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

FLAVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 
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