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ATA DA 11ª (DECIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2.019.- 
 

Aos cinco dias do mês de agosto 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 (17/06/2019), 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. 052/2019 – do 
Executivo Municipal – encaminhando prestação de contas 2° Trimestre do exercício de 2019 
– referente ao ENSINO; b) Indicação n° 017/2019 – do Vereador Bruno Ricardo Fernandes 
Ribeiro – Criação de Lei no Transporte Público no horário noturno; c) Indicação n° 018/2019 
– do Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro – Acessibilidade nos veículos públicos; d) 
Indicação n° 019/2019 – do Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro – que as sessões 
da Câmara Municipal de Novais sejam filmadas com transmissão ao vivo e registro técnico 
futuro; e) Indicação n° 020/2019 – do Vereador Douglas Henrique Romão Jorge – Feira 
Show Livre; f) Moção de Congratulações – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – para 
o Sr. Valdivino Lopes dos Santos. 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 – do 
Vereador Ezequiel Correa de Araújo – para o Sr. Valdivino Lopes dos Santos, o senhor 
Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores e população presente. Senhor Valdivino é muito 
difícil falar do senhor, já trabalhamos juntos, com seus filhos, essa homenagem é para o 
senhor por representar a nossa cidade, isso não tem preço, em nome da nossa câmara 
municipal, e o senhor com 85 anos representando a nossa cidade em nos jogos do jori, que 
o senhor seja um exemplo para os jovens e um incentivo para todos, que Deus abençoe o 
senhor para conseguir nessa luta.  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. Quero deixar registrado o aniversário do 
vereador Flavio no dia de hoje, que deus te abençoe grandemente, feliz aniversário. E no 
próximo dia 12 de agostos o vereador Douglas Freschi completa mais um ano de vida e que 
deus te abençoe e meus parabéns. Quero aqui em nome da presidente nacional do partido 
podemos a Renata Abreu agradecer a vossa excelência por ter cedido o espaço da câmara 
para a nossa cidade, agradeço em nome dela, onde vieram autoridades estaduais, federais. 
E relatar aos nobres vereadores no final do ano passado fiz um pedido de uma emenda, ela 
falou que estava difícil por já ter uma escala e não ter como encaixar Novais, mas falei pra 
ela olhar com carinho, passaram dias e eles me ligaram; falando que não era um valor alto, 
mas será muito importante, então a deputada consegui mandar 50 mil para custei da saúde 
do nosso município, e esse valor já veio encaminhado para a prefeitura. Fiz mais pedidos a 
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ela, mas esses pedidos demoram, fiz um oficio de 200 mil reais de custeio para saúde onde 
ela recebeu e disse que vai atender com todo carinho. Também fiz mais um oficio de mais 
300 mil reais que é para a construção da praça da bíblia no nosso município, não sei onde 
vai ser esse local, mas vai atender com todo carinho para que seja atendido. No último ano 
do nosso deputado federal o Dr. Sinval Malheiros a qual foi ano passado, ele atendeu um 
pedido meu sobre um certo valor para um veículo para a saúde para as pessoas com 
deficiência, então esse  veículo acabou de chegar na nossa cidade, se você não plantar 
você não colhe, esse veículo é um van no valor de 190 mil reais que tem até televisão para 
dar um conforto para o paciente, e gostaria de fazer um ofício de agradecimento para estar 
encaminhando para o senhor Sinval Malheiros por esse valor, então isso é um trabalho que 
a gente tem fazendo para dar mais atendimento para a nossa cidade. E para finalizar deus 
abençoe o senhor Valdivino, em nome da câmara e da nossa cidade, muito obrigado e uma 
boa noite. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores e população presente. Essa lei do transporte é o pedido de alguns munícipes, 
mas fica ai a dica dessa ideia. A acessibilidade aos veículos públicos, seria importante mais 
veículos com essa acessibilidade. E sob a transmissão da sessão tenho certeza, e já 
conversamos com o presidente e é uma vontade dele estar executando esse projeto da 
transmissão para dar mais transparência dos atos do poder legislativo sobre o nosso 
trabalho. E no último sábado estive com o prefeito e com o presidente da cidadania aqui de 
Novais em São Jose do Rio Preto no sindicato rural onde esteve presente o deputado 
Arnaldo jardim, a gente fez alguns pedidos para ele, deixamos alguns ofícios, deixamos um 
pedido de 200 mil reais para custeio na saúde, o Arnaldo já ajudou a gente com o melhor 
caminho que é uma obra que já está entregue no município, mas temos que continuar 
pedindo. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: boa noite senhor presidente, 
senhores vereadores e população presente. Primeiramente gostaria de deixar registrado os 
próximos aniversários do Flavio e do Douglas tudo de bom para vocês. Queria fazer das 
palavras do Ezequiel as minhas para o senhor Valdivino, obrigado por representar o nosso 
município. 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 19 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 05 dias do 
mês de agosto de 2.019.- 
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