
ATA DA 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2.018.- 
 

Aos dezoito dias do mês de junho 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 
(04/06/2018), 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. 042/2018 – do 
Executivo Municipal – encaminhando Prestação de Contas da Saúde - 1° 
Quadrimestre de 2018; b) Oficio Contab/nº. 043/2018 – do Executivo Municipal – 
encaminha documentos referentes ao RREO - 2º Bimestre/2018 - 1º Quadrimestre 
RGF; c) Indicação nº. 019/2018 – do Vereador Douglas André Freschi Cruz – 
Pintura da sinalização de Pare das ruas da cidade, colocar placas de sinalização 
onde estiver faltando e substituir as placas danificadas. d) Projeto de Lei n° 07/2018 
– do Executivo Municipal – “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
elaboração e execução da li orçamentária do Município de Novais para o exercício 
financeiro do ano 2019, 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 Lei n° 07/2018 – do Executivo Municipal – “Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para elaboração e execução da li orçamentária do Município de 
Novais para o exercício financeiro do ano 2019, 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, população presente. Quero deixar meus 
parabéns para o vereador Nico pelo seu aniversario que está para chegar, e como a 
gente vai estar em recesso quero deixar os parabéns para o Mané. Conversei com o 
Sinval Maleiros e marcamos uma reunião, e hoje estive na funasa para falar sobre a 
liberação de alguns recursos para ser liberado, seria isso, bom recesso e muito 
obrigado. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite senhor presidente, 
vereadores, população presente. Na ultima semana foi feito o tapa buraco na rodovia 
entre Novais a Catanduva. Fiz uma pesquisa no painel de obras é um site onde vê o 
andamento de obras no município e obras que estão assinadas ou faltam algumas 
coisas, e lá tem esse que o Ezequiel falou e mais a obra da praça, são coisas que 
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estão acontecendo no nosso município, seria isso, obrigado. Usando da palavra o 
vereador Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, população 
presente. Queria estar registrando os meus parabéns para o Nico que estará 
aniversariando e também para o Mané Cabrera que estará aniversariando. Seria isso 
hoje, obrigado. Usando da palavra o vereador Antonio disse: boa noite senhor 
presidente, vereadores, população presente. A gente viu que diminuiu aos lixos na 
cidade, anotei que no mês de maio deu 78 toneladas no ano de 2017 e em maio 
deste ano 67 toneladas, isso já é um 900 reais a menos gastos, por outro lado 
nossos caminhões do lixo esta sem consertar e o outro esta trabalhando e é ruim 
quando quebra, mas tem uma licitação aberta para adquirir um caminhão de lixo. 
Agradeço os parabéns pelo meu aniversario onde vou completar 61 anos. É só isso 
e uma boa semana a todos. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Esqueci, temos que 
divulgar nosso trabalho. Na viagem a Brasília na ultima vez fizemos varias 
indicações, e o chefe de gabinete do Sinval Malheiros me ligou e falou que os 190 
mil que ele destinou para o município de Novais estará na conta em breve, só isso, 
boa noite. 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 agosto 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 18 dias do mês de junho de 2.018.- 
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