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ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2.019.- 
 

Aos quatro dias do mês de janeiro de 2019, às 19:00 horas, na sala de sessões, 
situada à Rua João Cantarero Serrano nº. 275, nesta Cidade de Novais, Estado de 
São Paulo, sob a Presidência do Sr. DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE, 
secretariado pôr mim CLAUDINEI CACERES GIL, presentes os vereadores, 
ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ, BRUNO RICARDO FERNANDES RIBEIRO, 
DOUGLAS ANDRÉ FRESCHI CRUZ, EZEQUIEL CORREA DE ARAÚJO, MANOEL 
CABRERA PERES, ausente os vereadores FLAVIO APARECIDO SIMÃO e PAULO 
CESAR DIAS PINHEIRO. Havendo quorum legal o senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão ordinária, dando prosseguimento, colocou em discussão a 
ata da Sessão anterior (28/01/2019), ninguém querendo discuti-la, colocou em 
votação a qual foi aprovada pôr unanimidade, dando continuidade solicitou a mim 1º 
secretário, que dê ciência da matéria existente para o EXPEDIENTE:- a) Oficio GP 
nº. 020/2019 – do Executivo Municipal – encaminhando Projeto de Lei n° 01/2019; b) 
Indicação n° 01/2019 – do Vereador Douglas Henrique Romão Jorge – indicando 
construção de ponto de ônibus para os trabalhadores no Conjunto Habitacional José 
Barrera; c) Requerimento n° 01/2019 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – 
requerendo que seja feito um poço artesiano e construído caixa de água no Conjunto 
Habitacional José Barrera; d) Projeto de Resolução n° 01/2019 – do Vereador 
Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro – Instituindo a semana de mobilização de doação 
de sangue e medula óssea e o cadastramento destes voluntários, e dá outras 
providências; e) Projeto de Lei n° 01/2019 – do Executivo Municipal – Autoriza o 
Poder Executivo de Novais a abrir créditos adicionais na Lei Orçamentária do 
Exercício de 2019, com recursos oriundos de repasse dos Governos Federal e 
Estadual, na forma que especifica. Esgotada a matéria do expediente e respeitando 
as formalidades regimentais, o Senhor Presidente solicitou a mim, 1º secretário, que 
desse ciência da matéria existente para a ORDEM DO DIA:- 1) Requerimento n° 
01/2019 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – requerendo que seja feito um poço 
artesiano e construído caixa de água no Conjunto Habitacional José Barrera, o 
senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel 
disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. 
Referente o requerimento, sabemos que o conjunto habitacional se encontra com 
essa dificuldade de agua, infeliz mente isso não é bom, todos nos sabemos que é 
um assunto que foi uma falha desde o inicio do projeto, então hoje junto com o 
executivo temos que resolver essa situação; a um tempo fiz um pedido para funaza 
de um poço profundo junto com o deputado Sinval Malheiros, vimos com o 
superintendente da funaza como está o andamento desse poço, falei com ele faz 
uns 10 dias e ele respondeu com um áudio que no máximo naquela semana ele 
estaria encaminhado para funaza se São Paulo  e depois a prefeitura teria que 
encaminhar um projeto do poço para que desse o andamento, seria isso meu 
esclarecimento. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite senhores 
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vereadores, senhor presidente, população presente. Eu assinei também o 
requerimento do vereador e temos que corres atrás pra resolver, e falei com o 
prefeito para gente pedir para o responsável pelo loteamento valência pode estar 
ajudando, nada mais justo que a pessoa estar colaborando com o município e 
resolvendo esse problema, seria isso e muito brigado. Ninguém mais querendo 
discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) Projeto de 
Resolução n° 01/2019 – do Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro – Instituindo 
a semana de mobilização de doação de sangue e medula óssea e o cadastramento 
destes voluntários, e dá outras providências, o senhor Presidente colocou em 
discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Queria estar 
parabenizando o vereador Bruno pela iniciativa, nos sabemos que sangue é vida e 
vários precisam, isso vai ser muito importante e vai estar salvando varias vidas que 
precisam, meus parabéns. Usando da palavra o vereador Bruno disse: gostaria de 
explanando minha visão desse projeto, a intenção é conscientizar a população sobre 
a doação de sangue e medula óssea, fazer um trabalho de divulgação nas escolas, 
setores públicos, nas igrejas e população em geral, isso é importante para saúde 
não só dos novaenses, mas toda a região, agradeço e obrigado. Ninguém mais 
querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 3) Projeto 
de Lei n° 01/2019 – do Executivo Municipal – Autoriza o Poder Executivo de Novais 
a abrir créditos adicionais na Lei Orçamentária do Exercício de 2019, com recursos 
oriundos de repasse dos Governos Federal e Estadual, na forma que especifica, o 
senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em 
votação, e foi aprovado por unanimidade. Esgotada a matéria da Ordem do dia 
respeitando as formalidades regimentais, o Senhor Presidente, colocou a palavra 
livre para explicações pessoais. Usando da palavra o vereador Bruno disse: sobre o 
projeto gostaria de estar comentando principalmente que esta aqui com a gente, 
uma abertura no orçamento municipal, foi assinados convênios para duas mini vans 
para saúde, um valor de 50.000,00 para custeio da saúde e um valor da avenida na 
entrada da cidade saída para Catanduva, são recursos do governo federal estadual. 
Queria comentar também que esta sendo feito o acesso ao conjunto habitacional 
José Barrera, uma obra importante. Foi feito recape de quatro ruas aqui no 
loteamento do Silvio Bulle. O melhor caminho também esta bem adiantada, e deixar 
registrado a festa bacana da terceira idade e a festa dos funcionários. Seria isso, 
obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Gostaria de repetir e 
desejar um bom trabalho a todos ao presidente que esta começando esse biênio e 
que faca um bom trabalho e que Deus te de sabedoria, vamos trabalhar junto e 
trazer o melhor para nossa cidade. E mais uma vez meus parabéns para o Bruno. A 
indicação do presidente é muito boa e o mais rápido possível o executivo estará 
vendo isso. E tudo é difícil e como está acontecendo com Novais é muito bom e 
parabenizar o município e os vereadores. Usando da palavra o vereador Antônio 
disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Essa 
soma referente ao projeto isso ai importa em valores, a prefeitura de novais tem as 
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finanças bem controladas e temos disponibilidades de caixa, seria isso, muito 
obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente 
agradeceu a presença da população, dos vereadores, lembrando que a próxima 
Sessão Ordinária da Câmara Municipal, será realizada no dia 18 de fevereiro às 
19:00 horas, e declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou o presente termo de 
ATA, o qual segue assinado pôr mim, 1º secretario e pelo Senhor Presidente.- 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2.019.- 
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