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ATA DA 6ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2.019.- 
 

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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, FLAVIO 
APARECIDO SIMÃO, MANOEL CABRERA PERES, 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 (01/04/2019), 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 Contab./nº 028/2019 – 
do Executivo Municipal – encaminhando documentos referentes ao RREO – 1° 
BIMESTRE 2019; b) Oficio Contab./nº 031/2019 – do Executivo Municipal – 
encaminhando SIOPS anual 2018; c) Oficio GP n° 104/2019 – do Executivo 
Municipal – encaminhando Projeto de Lei n° 04/2019; d) Indicação n° 02/2019 – do 
vereador Ezequiel – indica compra de equipamentos novos para fisioterapia do posto 
de saúde municipal; e) Indicação n° 03/2019 – do vereador Ezequiel – indica 
compra de bebedouro industrial para posto de saúde e pátio setor de obras; f) 
Indicação n° 04/2019 – do vereador Ezequiel – indica compra de gerador de energia 
para o posto de saúde; g) Projeto de lei n° 04/2019 – do Executivo Municipal – 
dispõe sobre a atuação e funcionamento da coordenadoria técnica da vigilância 
sanitária no município de Novais, revoga as disposições em contrario e da outras 
providencias; h) Projeto de lei n° 01/2019 – do vereador Bruno – institui o selo 
amigo do esporte no município de Novais. 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) 
Projeto de lei n° 04/2019 – do Executivo Municipal – dispõe sobre a atuação e 
funcionamento da coordenadoria técnica da vigilância sanitária no município de 
novais, revoga as disposições em contrario e da outras providencias; o senhor 
Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, 
e foi aprovado por unanimidade 2) Projeto de lei n° 01/2019 – do vereador Bruno – 
institui o selo amigo do esporte no município de Novais, o senhor Presidente colocou 
em discussão, Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores e população presente. Esse projeto tem por 
objetivo incentivar com que as empresas patrocinem para os esportes locais, então 
as empresas que querem fazer doação ao esporte de Novais ou pessoas que 
incentivam o esporte, e essas requerem a prefeitura em selo amigo do esporte 
Novaense. Então esse projeto tem que ser homologado e não depende só pra gente 
e não tem custo nenhum para o município e conto com os vereadores para a 
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aprovação que vai só beneficias a nossa cidade. Ninguém mais 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 e população presente. 
Gostaria de deixar registrado em ata que o vereador Claudinei completa mais uma 
ano de vida, desde já desejo muita paz, saúde  e que o melhor de Deus esteja em 
sua vida. Desde já também deixar meus parabéns ao nobre vereador bruno, hoje o 
esporte é vida e precisamos de melhoria e isso é importante. Gostaria de deixar 
meus parabéns ao prefeito e a primeira dama no modo geral que fizeram a 
distribuição dos ovos de pascoa, foi muito bom. E referente às indicações que é a 
compra de equipamentos novos para fisioterapia, pedi para o Marcos Zerbini ele 
falou que ia mandar, e mandar um pouco a mais para ver o que precisava ser feito 
na saúde e pra gente aproveitar o valor, por isso fiz a indicação. Também tem os 
bebedouros novos para o posto de saúde, e vai atender bem a população, solicitei 
também ali no pátio de obras para ajudar os funcionários. E a compra de um gerador 
par o posto de saúde, sabemos que é importante e esse valor deve estar na conta 
da prefeitura e com esse valor pode atender todos esses pedidos, sabemos que tem 
muita coisa para ser feita, mas esta difícil no modo geral, neste caso esse valor que 
eu tenho conseguido será de melhor valia para todos. 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 06 de maio 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 22 dias do mês 
de abril de 2.019.- 
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