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ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2.018.- 

 
Aos três dias do mês de setembro 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 
(20/08/2018), 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) NÃO HÁ MATÉRIA. 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 n° 13, o senhor Presidente colocou em discussão, 
ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 
2) Moção de pesar n° 14, 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. Gostaria de deixar meus parabéns para a funcionara desta casa 
a Marli, completa mais um ano de vida na data de hoje, deixo meus parabéns, paz, 
saúde e que deus abençoe grandemente, seria isso, boa noite. Usando da palavra o 
vereador Claudinei disse: Só gostaria de fazer as palavras do nobre vereador 
Ezequiel minhas palavras é desejar feliz aniversario para a nossa funcionaria que a 
mais de 20 anos está nesta casa de lei trabalhando com perfeição. Usando da 
palavra o vereador Douglas Freschi disse: boa noite senhor presidente, caros nobres 
colegas, população presente. Queria deixar também meus parabéns para a minha 
sogra a Marli, que a mais de 20 anos esta aqui nesta casa de leis. E gostaria de 
convidar a todos para o décimo terceiro leilão do hospital do câncer de Barretos que 
será realizado no dia 8 e dia 9, gostaria que todos participassem 100% da renda é 
revertida ao o hospital, só isso obrigado. Usando da palavra o vereador Antonio 
disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. 
Queria dizer que a chamada publica que é para comprada merenda escolar, já 
chegou uma nota que já foi comprado, carambola e banana nanica, esse dinheiro é 
do governo federal que se chama o programa de alimentação escolar, essa conta 
tem o saldo de 67 mil, e já começou a fazer uso desse dinheiro. Essa semana que 
passou terça no dia 28 o prefeito fez um oficio para tirar os galhos de cima da rede, 
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no dia 29 a energisa já compareceu para fazer um pouco, não terminou 100% mas 
ficou bom nesses dois dias trabalhados que eles fizeram. Com relação a indicação 
que já foi feita aqui sobre as lâmpadas e iluminação, foram colocadas semana 
passada e deu uma melhorada, seria isso e uma 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 17 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 
secretario e pelo Senhor Presidente.- CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, aos 03 
dias do mês de setembro de 2.018.- 
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