
PAUTA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023. 

01 - CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES

02- ATA SESSÃO ANTERIOR – 06/02/2023 – (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO)

ORDEM DO DIA 

a) Ofício GP n° 016/2023 – do Executivo Municipal – encaminhando

Projetos de Lei n° 01/2023 e 02/2023 e solicita sessão extraordinária;

b) Ofício GP n° 017/2023 – do Executivo Municipal – encaminhando Projeto

de Lei Complementar n° 02/2023, e solicita sessão extraordinária;

c) Edital de Convocação n° 02/2023;

d) Projeto de lei n° 01/2023 – DO EXECUTIVO – que “Autoriza o Poder

Executivo de Novais a celebrar Termo de Colaboração com a Associação de

Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva -APAE, objetivando o

desenvolvimento de atividades de interesse público no exercício de 2023, na

forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de

julho de 2014”.

e) Projeto de lei n° 02/2023 – DO EXECUTIVO – que “Autoriza o Poder

Executivo de Novais a celebrar Termo de Colaboração com a instituição Lar

Joana D’Arc, objetivando o desenvolvimento de atividades de interesse público

no exercício de 2023, na forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei

Federal 13.019 de 31 de julho de 2014”.

f) Projeto de lei Complementar n° 02/2023 – DO EXECUTIVO – que

“Dispõe sobre a reestruturação Administrativa do Município de Novais e

dá outras providências”.

g) Projeto de Resolução n° 01/2023 – DO LEGISLATIVO – que “Dispõe

sobre a redenominaçao de cargo de provimento efetivo no quadro de

pessoal, altera o nível de escolaridade do cargo de provimento em



comissão do Diretor Administrativo, alteração e adequação da tabela de 

Referências Salariais e a Reestruturação do Plano de Salários dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Novais e dá outras 

providências”. 

 

 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, 09 de fevereiro de 2023. 
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