
ATA DA 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2.018.- 
 

Aos sete dias do mês de maio de 2018, 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. FLAVIO APARECIDO SIMÃO, secretariado pôr mim CLAUDINEI 
CACERES GIL, presentes os vereadores, ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ, BRUNO 
RICARDO FERNANDES RIBEIRO, DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORJE, DOUGLAS 
ANDRÉ FRESCHI CRUZ, EZEQUIEL CORREA DE ARAÚJO, 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 (16/04/2018), 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. 032/2018 – do Executivo 
Municipal – encaminhando Prestação de Contas 1° Trimestre do exercício de 2018 – 
referente ao ENSINO; b) Oficio GP nº. 107/2018 – do Executivo Municipal – encaminhando 
Projeto de Lei n° 07/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e 
execução da lei orçamentária do Município de Novais para o exercício financeiro do ano 
2019, e dá outras providências; c) Oficio Contab/nº. 024/2018 – do Executivo Municipal – 
encaminhando documentos referentes ao RREO - 1° BIMESTRE 2018; d) Projeto de 
Resolução nº. 002/2018 – do Legislativo Municipal – encaminhando Projeto que “Dispõe 
sobre a regulamentação do acesso a informações previsto na Lei Federal n° 12.527, de 18 
de novembro de 2011, e dá outras providências; 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 Resolução 
nº. 002/2018 – do Legislativo Municipal – encaminhando Projeto que “Dispõe sobre a 
regulamentação do acesso a informações previsto na Lei Federal n° 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, e dá outras providências, 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 
Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. Só estou 
usando da palavra para desejar os parabéns para o Douglas do ouro. No próximo dia 9 o 
funcionário Marcelo também estará aniversariando e no dia 19 que é o aniversario do 
município a funcionário Liziane também estará aniversariando. Gostaria de estar falada da 
entraga das primeiras 50 casas da CDHU, uma primeira etapa já foi cumprida e entregues, 
você vê a alegria das pessoas e a necessidade, as pessoas estavam precisando dessas 
casas. Vamos torcer que ate no final do ano seja feito o termino dessas outras casas. E 
gostaria de estar lembrando a respeito da operação tapa buracos na cidade que foi muito 
bem feita, parabéns para quem realizou e trabalhou. Usando da palavra o vereador Ezequiel 
disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Quero deixar 
meus parabéns ao nobre vereador Douglas que completa 22 anos, muita paz, saúde e muita 
sorte e que seus sonhos se realize. Deixar meus parabéns para o funcionário Marcelo, que 
Deus abençoe muita paz e saúde, também para a funcionária Liziane que faz aniversario 
junto com o nosso município, desejo muita paz saúde e que Deus abençoe. Gostaria 
também de falar que no dia 17 de abril estive participando com o prefeito Fabio na entrega 
de mais um titulo de cidadão de Fernandópolis ao Motta, foi homenageado e foi uma festa 
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muito bonita. Estivemos junto com o deputado estadual Gilmar Gimenez a qual estive 
agradecendo ele pela liberação de uma emenda de 80 mil reais através de um pedido que 
eu tinha feito pra ele, como a gente tem esse costume já pedimos mais emendas, não pode 
parar, nossa cidade precisa. No dia 1 de maio, dia do trabalhador, quero deixar meus 
parabéns a toda a população de Novais, e parabenizar todos os envolvidos nessa festa com 
o apoio do prefeito. No dia 5 o Marico França esteve na nossa cidade na entrega da CDHU, 
a gente fica feliz e vê a alegria no rosto das pessoas que ali pegavam as suas chaves, 
vamos torcer pelas outras ficarem prontas. Gostaria também de deixar aqui que no próximo 
dia 18 vai ter um show na comemoração do aniversario da nossa cidade, no dia 19 vai ter 
outro show também para a população que gosta de prestigiar esses eventos, no dia 20 fica 
meu convite para participarem do culto evangélico, ficaria feliz se os vereadores 
participassem. Só comentar sobre uma melhoria que o prefeito esta conseguindo sobre um 
valor que tem q ser liberado por etapa, Novais já foi aprovada na primeira etapa e isso é um 
grande passo, já esta sendo feito um estudo para ver onde vai ser usado essa valor quando 
sair, e deixo meus agradecimentos ao deputado Campos Machado que esta fazendo com 
que aconteça isso. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite senhor presidente, 
nobres colegas, população presente. Gostaria de parabenizar todos os trabalhadores, 
parabenizar também a prefeitura pelos eventos. Sobre o fidi a gente vem acompanhando o 
esforço do prefeito sobre esse recurso, sabe que não é fácil, mas agradecemos o empenho 
do Campos Machado. Parabenizar as 50 famílias que tomaram posse das suas casas. Seria 
isso, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Antonio disse: boa noite presidente, 
vereadores, população presente. Quero falar sobre os eventos importantes, primeiro de mais 
teve bastante gente, ocorreu tudo bem e agradeço os que ajudaram. A entrega das casas no 
dia 5, nessa oportunidade quero agradecer a todos que estivariam presente. Desejo a todos 
uma ótima semana. 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 21 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 07 
dias do mês de maio de 2.018.- 
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