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ATA DA 14ª (DECIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2.019.- 
 

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 (02/09/2019), 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 Circular TER- SP n° 
1687 – do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; b) Indicação nº. 025/2019 – do 
Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro – Colocar placas com os nomes das 
ruas e dar manutenção nas placas existentes; c) Indicação nº. 026/2019 – do 
Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro –colocar iluminação e sinalização nas 
entradas da cidade; d) Indicação nº. 027/2019 – do Vereador Bruno Ricardo 
Fernandes Ribeiro –fazer lombadas nas proximidades da escolinha nas ruas Paulo 
Sandrin, Eduardo Bueno Brandão e Guilherme Bores; e) Indicação nº. 028/2019 – 
do Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro –fazer lombadas nas proximidades da 
creche, nas ruas Salvador Lopes Cabrera e Francisco Ferreira Pinto; f) Indicação 
nº. 029/2019 – do Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro –melhorar iluminação 
das praças e locais de lazer da cidade tais como academias ao ar livre, campo 
society, quadras esportivas e etc; g) Projeto de Resolução n° 04/2019 – da Mesa 
da Câmara Municipal – Considera de caráter oficial o Congresso Estadual de 
Municípios e autoriza a participação de Vereadores e Servidores no evento e dá 
outras providências; h) Projeto de Lei n° 09/2019 - do Prefeito Municipal – Autoriza 
o Poder Executivo de Novais-SP, a contratar operação de crédito com a Caixa 
Econômica Federal, 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 Resolução n° 04/2019 – da Mesa da Câmara Municipal – Considera de 
caráter oficial o Congresso Estadual de Municípios e autoriza a participação de 
Vereadores e Servidores no evento e dá outras providências, o senhor Presidente 
colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi 
aprovado por unanimidade; 2) Projeto de Lei n° 09/2019 - do Prefeito Municipal – 
Autoriza o Poder Executivo de Novais-SP, a contratar operação de crédito com a 
Caixa Econômica Federal, e dá outras providências.  O vereador Claudinei fez um 
pedido de vista para melhor análise do projeto, o senhor Presidente colocou em 
discussão o pedido de vista, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi 
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aprovado por unanimidade. Esgotada a matéria da Ordem do dia respeitando as 
formalidades regimentais, o Senhor Presidente, colocou a palavra livre para 
explicações pessoais. 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 07 de outubro 
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 16 dias do mês de setembro de 2.019.- 
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