
 
PAUTA DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
01 - CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES 
 
 
02- ATA SESSÃO ANTERIOR – 04/11/2019 – (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO) 
 
MATÉRIA DO EXPEDIENTE 
 
 

a) Oficio GP nº 249/2019 – do Executivo Municipal – solicitando indicação de 
representantes para constituírem conselho municipal de turismo; 

b) Indicação nº 036/2019 – do vereador Bruno – indicando campanha de castração 
de cães e gatos; 

c) Indicação nº 037/2019 – do vereador Bruno – indicando limpeza e higienização na 
quadra do conjunto habitacional Orlando Domingues;   

d) Indicação nº 038/2019 – do vereador Bruno – indicando limpeza e higienização na 
quadra próxima ao cemitério;      

e) Indicação nº 039/2019 – dos vereadores Bruno e Douglas Jorge – indicando fazer 
manutenção na quadra society Anísio Prado;  

f) Indicação nº 040/2019 – do vereador Claudinei – indicando fazer lombada na Rua 
Major João Batista Novaes;  

g) Indicação nº 041/2019 – do vereador Ezequiel – estudo para um mini parque 
industrial no município; 

h) Indicação nº 042/2019 – do vereador Ezequiel – orçamento de um poço artesiano 
para atender o loteamento de interesse social e CDHU; 

i) Indicação nº 043/2019 – do vereador Ezequiel – notificar a empresa que ganhou a 
licitação do recapeamento da cidade para que comece os trabalhos o quanto antes; 

j) Requerimento nº 17/2019 – do vereador Bruno – que requer ao Prefeito Municipal 
que informe quais atitudes estão sendo tomadas ou que serão, para realização da 
semana de mobilização Municipal de doação de sangue e medula óssea e o 
cadastramento dos voluntários; 

k) Requerimento nº 18/2019 – do vereador Claudinei – que requer que verifiquem os 
bueiros do Residencial Morada Nova dos Flausino; 

l) Requerimento nº 19/2019 – do vereador Bruno – que requer ao Prefeito Municipal 
que informe se há algum movimento no trabalho de divulgação e convite as 
empresas para participar do Projeto Selo Amigo do esporte; 

m) Requerimento nº 20/2019 – do vereador Bruno – que requer ao Prefeito Municipal 
informações sobre a indicação 021/2019 de 16 de agosto de 2019 sobre a proposta 
da Lei “Adote uma Praça”; 



n) Requerimento nº 21/2019 – do vereador Bruno – que requer informações se será 
executado a Resolução 03/2018, de 07 de agosto de 2018 do vereador Bruno, que 
Institui o prêmio “Professor do Ano”; 

o) Requerimento nº 22/2019 – do vereador Bruno – que requer informações do 
presidente da câmara sobre a transmissão ao vivo; 

p)  Moção de Apoio e Apelo n° 14/2019 – do vereador Bruno – que apoia pela 
aprovação da PEC da segunda instância; 

q) Moção de Apoio n° 15/2019 – do vereador Bruno – que apoia o projeto Anticrimes 
do Ministro Sérgio Moro;  

r) Moção de Pesar n° 16/2019 – do vereador Claudinei – para a família Fuster; 
s) Moção de Pesar n° 17/2019 – do vereador Claudinei – para a família Simão; 
t) Mensagem de Veto – do autógrafo de lei 15/2019 de 08 de outubro de 2019; 
u) Projeto de Lei nº 10/2019 – do Executivo Municipal – que Estima a Receita e Fixa 

a Despesa do Município de Novais para o exercício de 2020 e dá outras 
providências; 

v) Projeto de Lei nº 12/2019 – do Executivo Municipal – que autoriza o poder 
executivo de Novais-SP, a contratar operação de crédito com a caixa econômica 
federal, no âmbito da linha de financiamento FINISA – financiamento à 
infraestrutura e ao saneamento, e dá outras providências; 

 
ORDEM DO DIA 

 
1) Moção de Apoio e Apelo n° 14/2019 – do vereador Bruno – que apoia pela 

aprovação da PEC da segunda instância; 
2) Moção de Apoio n° 15/2019 – do vereador Bruno – que apoia o projeto Anticrimes 

do Ministro Sérgio Moro;  
3) Moção de Pesar n° 16/2019 – do vereador Claudinei – para a família Fuster; 
4) Moção de Pesar n° 17/2019 – do vereador Claudinei – para a família Simão; 
5) Mensagem de Veto – do autógrafo de lei 15/2019 de 08 de outubro de 2019; 
6) Projeto de Lei n° 10/2019 – do Executivo Municipal – que Estima a Receita e Fixa 

a Despesa do Município de Novais para o exercício de 2020 e dá outras 
providências; 

7) Projeto de Lei n° 12/2019 – do Executivo Municipal – que autoriza o poder 
executivo de Novais-SP, a contratar operação de crédito com a caixa econômica 
federal, no âmbito da linha de financiamento FINISA – financiamento à 
infraestrutura e ao saneamento, e dá outras providências;  

 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, 14 de novembro de 2019. 

 
 
 

 
DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE 

Presidente  
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