
 
PAUTA DA 5ª (QUINTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS DE 10 DE OUTUBRO DE 2017. 
 
 
01 - CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES 
 
02- ATA SESSÃO ANTERIOR – 21/09/2017 – (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO) 

 
ORDEM DO DIA 
 

1) Ofício GP n°. 239/2017 – do Executivo Municipal – Encaminhando 

Projeto de Lei n° 18/2017, solicita sessão extraordinária; 

2) Ofício GP n°. 244/2017 – do Executivo Municipal – Encaminhando 

Projetos de Lei do 19/2017 ao 22/2017 e projeto de lei complementar 

03/2017, solicita sessão extraordinária; 

3) Edital de convocação n° 05/2017; 

4) Projeto de Lei Complementar n° 03/2017 – do Executivo Municipal – 

que “dispõe sobre criação de cargo público de provimento efetivo junto ao 

quadro de pessoal da prefeitura municipal de Novais, e dá outras 

providências”. 

5) Projeto de Lei n° 18/2017 – do Executivo Municipal – que “dispõe sobre 

a formação do conselho municipal do meio ambiente, da criação do fundo 

municipal do meio ambiente, revoga a lei nº 395 de 09 de junho de 2009 

e dá outras providências”. 

6) Projeto de Lei n° 19/2017 – do Executivo Municipal – que “altera a lei 

municipal nº 486, de 04 de outubro de 2013, que disciplina o plantio, o 

replantio, a poda, a supressão, e o uso adequado e planejado da 

arborização urbana no município de Novais, e dá outras providências”. 

7) Projeto de Lei n° 20/2017 – do Executivo Municipal – que “proíbe a 

queima de lixo de qualquer material seja ele orgânico ou inorgânico na 

zona urbana e dá outras providências”. 



8) Projeto de Lei n° 21/2017 – do Executivo Municipal – que “aprova o 

plano municipal de arborização urbana da cidade de Novais”. 

9) Projeto de Lei n° 22/2017 – do Executivo Municipal – que “dispõe sobre 

a aprovação do plano municipal de educação ambiental e dá outras 

providências”. 

 

 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, 09 de outubro de 2017. 

 
 
 

 
FLAVIO APARECIDO SIMÃO 

Presidente 
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