ATA DA 3ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVAIS, REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2.019.Aos seis dias do mês de março 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,
BRUNO RICARDO FERNANDES RIBEIRO, DOUGLAS ANDRÉ FRESCHI CRUZ,
EZEQUIEL CORREA DE ARAÚJO, FLAVIO APARECIDO SIMÃO, MANOEL
CABRERA PERES, PAULO CESAR DIAS PINHEIRO, ausente o vereador
ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ. Havendo quorum legal o senhor Presidente
declarou aberta a presente sessão ordinária, dando prosseguimento, colocou em
discussão a ata da Sessão anterior (18/02/2019), 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) Requerimento – do Vereador Antônio de Assis Munhoz –
solicitando afastamento por motivo de saúde; b) Oficio nº. 013/2019 – do Legislativo
Municipal – convocando o Sr Rubens Zupirolli Suplente de Vereador para posse, o
senhor Presidente convidou o senhor Rubens Zupirolli suplente de vereador para
que preste o compromisso nos termos regimentais; o vereador convocado disse:
“PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL E A LEI ORGANICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS,
DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO
PROGRESSO DO MUNICIPIO E PELO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO
NOVAENSE”, após prestar o compromisso o senhor Presidente declarou empossado
o suplente de vereador; c) Oficio GP/nº. 040/2019 – do Executivo Municipal –
encaminhando Projetos de Leis n°s 02/2019 e 03/2019; d) Requerimento n°
02/2019 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – pedindo informações sobre o Centro
Cultural e Creches; e) Requerimento n° 03/2019 – do Vereador Ezequiel Correa de
Araújo – pedindo um estudo para que o Executivo Municipal não cobre impostos de
pessoas portadoras de câncer; f) Requerimento n° 04/2019 – do Vereador Ezequiel
Correa de Araújo – pedindo para que o Executivo Municipal crie uma lei limitando o
horário de circulação dos carros de som que fazem propagandas ou usem esse meio
para divulgação; g) Projeto de Resolução n° 02/2019 – do Legislativo Municipal –
que Dispõe sobre alterações na Resolução n° 05 de 28 de dezembro de 2007, que
trata do Regimento Interno da Câmara Municipal de Novais, modificando a forma de
convocação dos membros do Poder Legislativo; h) Projeto de Lei n° 02/2019 – do
Executivo Municipal – que Autoriza o Poder Executivo de Novais a firmar parceria
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva – APAE,
mediante a celebração de Termo de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de
atividades de interesse público no exercício de 2019, na forma especificada nesta
Lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014; i) Projeto de Lei
n° 03/2019 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder Executivo de Novais a
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firmar parceria com o Lar Joana Darc, mediante a celebração de Termo de
Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades de interesse público no
exercício de 2019, na forma especificada nesta Lei e conforme dispõe a Lei Federal
13.019 de 31 de julho de 2014. 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°
02/2019 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – pedindo informações sobre o Centro
Cultural e Creches, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o
vereador Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores,
população presente. Só um esclarecimento sore esse requerimento, o centro cultural
foi liberado no dia 24 do mês 1 já foi liberado pela caia federal e falta o ultimo
repasse. A creche falta pouca coisa para finalizar, mas eu acredito que por esse mês
já pode ser usado, isso é o que nos esperamos, obrigado. Usando da palavra o
vereador Bruno disse: boa noite senhores vereadores. Só um complemento sobre a
creche, o dia que nos tivemos em Brasília junto com o Fabio, fomos para tratar sobre
essa creche, parece que tem um processo em andamento e isso é uma coisa
complexa. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado
por unanimidade; 2) Requerimento n° 03/2019 – do Vereador Ezequiel Correa de
Araújo – pedindo um estudo para que o Executivo Municipal não cobre impostos de
pessoas portadoras de câncer, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando
da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite senhor presidente,
senhores vereadores. Gostaria de pedir a compreensão dos senhores vereadores
para que podemos encaminhar esse requerimento para o executivo, temos que
pensar a dificuldade que a família enfrenta, eu acho que poderia pensar bem e fazer
um estudo para esse estudo, quero que pensem, obrigado. Ninguém mais querendo
discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 3) Requerimento
n° 04/2019 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – pedindo para que o Executivo
Municipal crie uma lei limitando o horário de circulação dos carros de som que fazem
propagandas ou usem esse meio para divulgação, o senhor Presidente colocou em
discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite
senhor presidente, senhores vereadores. Referente a esse requerimento, que o
executivo pode fazer um estudo, para que tenha um horário para isso, o pessoal que
trabalha em horários diferentes. Agradeço a todos. Ninguém mais querendo discutilo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 4) Projeto de Resolução
n° 02/2019 – do Legislativo Municipal – que Dispõe sobre alterações na Resolução
n° 05 de 28 de dezembro de 2007, que trata do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Novais, modificando a forma de convocação dos membros do Poder
Legislativo, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo,
colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 5) Projeto de Lei n° 02/2019 –
do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder Executivo de Novais a firmar parceria
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva – APAE,
mediante a celebração de Termo de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de
atividades de interesse público no exercício de 2019, na forma especificada nesta
Lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, o senhor
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Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação,
e foi aprovado por unanimidade; 6) Projeto de Lei n° 03/2019 – do Executivo
Municipal – que Autoriza o Poder Executivo de Novais a firmar parceria com o Lar
Joana Darc, mediante a celebração de Termo de Colaboração, objetivando o
desenvolvimento de atividades de interesse público no exercício de 2019, na forma
especificada nesta Lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de
2014, 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 Ezequiel
disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores. Quero desejar ao Rubens
Zupirolli um bom mandato. Não poderia de deixar de parabenizar o executivo sobre o
carnaval. Estive em São Paulo na funaza tentando acertar algumas coisas
encaminhadas, foi muito bom, e também estive com o deputado Marcos Zerbini que
confirmou um valor de emenda que colocou para o nosso município, creio que vai
correr tudo certo, desde já agradeço a todos. Usando da palavra o vereador
Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas. Gostaria de dar as
boas vindas ao Rubens. E gostaria de deixar registrado o aniversario do Paulinho da
dengue, desde já meus parabéns. 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
março 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 06 dias do mês de março de
2.019.-

DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE
Presidente

CLAUDINEI CÁCERES GIL
1º - Secretário
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