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ATA DA 12ª (DECIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2.019.- 
 

Aos dezenove 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 quórum legal o senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão ordinária, dando prosseguimento, colocou em discussão a ata da Sessão 
anterior (05/08/2019), 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. 054/2019 – do executivo – encaminha 
documentos referentes ao RREO – 3° BIMESTRE 2019; b) Indicação n° 21/2019 – 
do Vereador Bruno – Indica criação do projeto “adote uma praça” no município de 
Novais; c) Indicação n° 22/2019 – do Vereador Ezequiel – Indica e solicita 
providências devido ao mau cheiro na região da Rua Francisco Pimenta; ORDEM DO 
DIA:- 1 NÃO HÁ MATÉRIA PARA SER DELIBERADA. 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 e população presente. Primeiramente gostaria de 
deixar registrado que no próximo dia 3 de setembro a funcionaria Marli estará 
aniversariando. Gostaria de falar sobre essa indicação que o cheiro esta muito forte, 
moradores vem me procurar para falar para ver o que pode ser feito onde o pessoal 
pode criar as suas criações, todos têm que sobreviverem, mas que não prejudiquem 
ninguém, seria isso, obrigado. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite a 
todos, senhor presidente e população presente. Essa minha indicação foi apresentada 
como um projeto de lei, mas o jurídico nos orientou que não poderia, então apresentei 
essa indicação, dar os créditos ao Nico que ele que apresentou a ideias, que seja feito 
uma parceria no setor privado para que alguém adote uma área verde do município 
para cuidar, fica ai a sugestão e não vai ter custo pra prefeitura. Sobre a indicação do 
mal cheiro, quero parabenizar os nobres colegas é uma coisa que tem que tomar 
providencias para ver o que pode ser feito, obrigado seria isso. Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores e 
população presente. Gostaria de falara referente a avenida que está sendo construída 
aqui na saída de Catanduva, uma obra que vai mudar a cara da nossa cidade, nossa 
cidade nos seus 27 anos tem que ter mudança, deixo meus parabéns para o executivo 
e para os vereadores que correram atrás, e não posso deixar que nessa obra tem uma 
emenda a qual eu ganhei com o deputado estadual Gilmar Gimenes que foi para 
infraestrutura do 80 mil reais, foi uma semente plantada anos atrás, mas o importante 
é que vem, e sempre quando chegar em bem-vindo e muito útil, a gente fica feliz. 
Referente a indicação do Claudinei, eu tenho participado de uma assembleia e na hora 
você sentia o cheiro, não é prejudicando ninguém, temos que ajudar eles de uma outra 
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maneira, conversar com um a um, e não prejudicar ninguém. 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 02 de setembro 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 secretário e pelo Senhor 
Presidente. - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, aos 19 dias do mês de agosto de 2.019.- 
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