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ATA DA 9ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2.019.- 
 

Aos três dias do mês de junho 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, ausente o vereador FLAVIO APARECIDO SIMÃO. Havendo quórum 
legal o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária, dando 
prosseguimento, colocou em discussão a ata da Sessão anterior (04/06/2019), 
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. 042/2019 – do 
Executivo Municipal – encaminhando prestação de contas da Saúde - 1° 
Quadrimestre de 2019; b) Oficio Contab/nº. 043/2019 – do Executivo Municipal – 
encaminhando documentos referentes ao RREO - 2° BIMESTRE 2019 - 1° 
QUADRIMESTRE RGF; c) Indicação n° 010/2019 – do Vereador Ezequiel Correa 
de Araújo – indicando colocar placa indicando o sentido às cidades circunvizinhas; d) 
Indicação n° 011/2019 – do Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro – colocar 
lombadas nas ruas Francisco Pimenta, Antônio Marcondes e na Rua Major João 
Batista Novais entre as ruas Paulo Sandrim e Luis Fernandes Herreira; e) Indicação 
n° 012/2019 – do Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro – colocar placas 
indicando velocidade máxima permitida nas estradas rurais; f) Indicação n° 
013/2019 – do Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro – abertura da quadra 
society Anísio Prado aos finais de semana durante o dia; g) Requerimento n° 
07/2019 – do Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro – solicitando informações 
sobre atitudes que estão sendo tomadas sobre a semana de mobilização municipal 
de doação de sangue e medula óssea; h) Moção de Pesar – da Câmara Municipal – 
para família Gil; i) Projeto de Resolução n° 03/2019 – da Mesa da Câmara – que 
“Dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal, 
alteração e adequação da Tabela de referências salariais e a reestruturação do 
plano de salários dos servidores públicos da Câmara Municipal de Novais 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) Moção de Pesar – 
da Câmara Municipal – para família Gil, o senhor Presidente colocou em discussão, 
ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 
2) Projeto de Resolução n° 03/2019 – da Mesa da Câmara – que “Dispõe sobre a 
criação de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal, alteração e adequação 
da Tabela de referências salariais e a reestruturação do plano de salários dos 
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servidores públicos da Câmara Municipal de Novais 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 Ezequiel disse: boa 
noite senhor presidente, senhores vereadores e população presente. Quero 
agradecer todos por ter me cumprimentado pelo meu aniversario. Quero agradecer o 
prefeito por ter atendido a indicação das pinturas das faixas de sinalização das 
rodovias, já deu inicio e melhorou bem. Quero também fazer um pedido de uma 
moção de aplausos e congratulações para todos os participantes da terceira idade 
que participaram do JORI, em nome de toda a câmara. Também a respeito da 
indicação das placas de sinalização, para que as pessoas possam seguir seus 
caminhos para onde for, seria isso e gradeço a todos. Usando da palavra o vereador 
Bruno disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores e população 
presente. Quero comentar sobre as indicações que a gente fez indicações que já 
foram feitas por alguns companheiros em outros momentos, sobre as lombadas, está 
muito perigoso em algumas ruas e precisamos em ate outras ruas. Essas placas das 
estradas rurais também sobre velocidade. Na quadra society o pessoal pede que 
abra aos fins de semana. E o requerimento que foi aprovado por nos de minha 
autoria sobra a doação de medula óssea e queremos saber algumas informações, 
queremos informações porque queremos ver as coisas andar, vai ser bom para 
todos. Obrigado senhor presidente. 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 17 de 
junho 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 03 dias do mês de junho de 
2.019.- 
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