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ATA DA 10ª (DECIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2.019.- 
 

Aos dezessete 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. Havendo quorum 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) Indicação n° 014/2019 – do 
Vereador Douglas Henrique Romão Jorge – indica colocar refletor no campo de 
futebol municipal; b) Indicação n° 015/2019 – do Vereador Douglas Henrique 
Romão Jorge – colocar ponto de ônibus para alunos e trabalhadores no conjunto 
habitacional José Barrera; c) Indicação n° 016/2019 – do Vereador Douglas 
Henrique Romão Jorge – indica ônibus para quem estuda em São José do Rio Preto 
no período da manhã; d) Moção de Congratulações n° 08/2019 – do Vereador 
Ezequiel Correa de Araújo – parabenizando os participantes do JORI; e) Moção de 
Congratulações n° 09/2019 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – 
parabenizando os funcionários envolvidos na participação da terceira idade 
participantes do JORI; f) Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2019 – da Mesa da 
Câmara municipal – que aprova o parecer do tribunal de contas do estado de São 
Paulo, que emitiu parecer favorável à aprovação das contas da prefeitura municipal 
de Novais relativo ao exercício de 2016 e da outras providencias; g) Projeto de Lei 
n° 05/2019 – do Executivo Municipal – que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para elaboração e execução da lei orçamentária do Município de Novais para o 
exercício financeiro do ano 2020, 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 Congratulações n° 08/2019 – do Vereador Ezequiel Correa de 
Araújo – parabenizando os participantes do JORI; o senhor Presidente colocou em 
discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores e população presente. Quero agradecer a todos e 
vocês todos são muito especiais, isso foi uma iniciativa minha, mas com todo o apoio 
dos nobres vereadores, nesse momento acaba faltando palavras, essa participação 
que vocês fizeram e estão fazendo é uma alegria para nós, que deus ilumine a vida 
de vocês, vocês são um exemplo para nossa cidade, fico muito feliz mesmo. 
Gostaria senhor presidente que todos os vereadores ficassem de pé para 
cumprimentar eles com uma salva de palmas, essa primeira moção foi para vocês 
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participantes, que deus abençoe vocês e seus familiares; ninguém mais querendo 
discuti-la, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) Moção de 
Congratulações n° 09/2019 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – 
parabenizando os funcionários envolvidos na participação da terceira idade 
participantes do JORI; o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da 
palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores e população presente. Quero agradecer por se preocupa com as 
pessoas da nossa cidade, a gente fica grato e feliz, o prefeito Fabio vem fazendo um 
trabalho que eu admiro, muitas pessoas passam por uma pessoa com mais idade e 
as vezes tiram uma farrinha ou talvez nem cumprimentam, eu gosto de conversar, 
pessoas que tem experiência e amor, primeiramente meus parabéns Fabio e toda a 
equipe pois sozinhos não fazemos nada, agradeço a todos, essa é uma simples 
homenagem que procuro fazer para alguns amigos, guerreiros, faço com alegria. 
Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores e população presente. Quero fazer as palavras do Ezequiel as minhas, 
as vezes a gente vê muitas coisas ruins, mas temos que parabenizar a todos, 
parabenizar o pessoal da terceira idade, é importante cuidar das pessoas que um dia 
cuidaram da gente. Seria isso senhor presidente. Obrigado. Usando da palavra o 
vereador Antônio disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores e 
população presente. Estava conversando com o Tô pelo zapi e ali participaram 68 
cidades por volta de 4 mil atletas, uma presença grande da nossa terceira idade, 
ouvi falar muito bem da cidade de Santa Fé, e o importante que vocês levaram o 
nome da nossa cidade. Seria isso e muito obrigado; ninguém mais querendo discuti-
la, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 3) Projeto de Decreto 
Legislativo n° 01/2019 – da Mesa da Câmara municipal – que aprova o parecer do 
tribunal de contas do estado de São Paulo, que emitiu parecer favorável à aprovação 
das contas da prefeitura municipal de Novais relativo ao exercício de 2016 e da 
outras providencias; o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo 
discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade;  4)  Projeto de Lei 
n° 05/2019 – do Executivo Municipal – que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para elaboração e execução da lei orçamentária do Município de Novais para o 
exercício financeiro do ano 2020, 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. Hoje foi um dia 
especial da minha parte por fazer essa simples homenagem e quero deixar o melhor 
de deus na vida de vocês, e vamos registrar esse momento. No próximo dia 22 
nosso companheiro nico completa mais um ano de vida e desde já o parabenizo. 
Obrigado a todos. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores e população presente. Quero deixar aqui que nós 
tivemos em Brasília dia 11 e 12/06 junto com o prefeito e seu assessor, visitamos os 
deputados, tivemos no ministério da cultura, e estivemos no evento da cidade de 
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São Carlos no evento da uvesp onde conversamos com algumas autoridades e 
deputados, Geninho Juliano e Marcos Vinholi, procuramos fazer contatos para tentar 
benefícios para a população. Obrigado senhor presidente. Usando da palavra o 
vereador Claudinei disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores e 
população presente. Primeiramente gostaria de deixar meus parabéns par ao nico, e 
como se trata sobre a última sessão ordinária deixar os meus parabéns para o 
vereador mané. E fazendo das palavras do Ezequiel as minhas, parabenizando os 
membros da terceira idade, isso é muito gratificante para nós, parabéns. Obrigado. 
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 05 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 17 dias do mês de junho de 2.019.- 
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