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ATA DA 18ª (DECIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2.019.- 
 

Aos dezoito dias do mês de novembro 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) Oficio GP nº 249/2019 – do Executivo 
Municipal – solicitando indicação de representantes para constituírem conselho municipal de 
turismo; b) Indicação nº 036/2019 – do vereador Bruno – indicando campanha de castração 
de cães e gatos; c) Indicação nº 037/2019 – do vereador Bruno – indicando limpeza e 
higienização na quadra do conjunto habitacional Orlando Domingues; d) Indicação nº 
038/2019 – do vereador Bruno – indicando limpeza e higienização na quadra próxima ao 
cemitério; e) Indicação nº 039/2019 – dos vereadores Bruno e Douglas Jorge – indicando 
fazer manutenção na quadra society Anísio Prado; f) Indicação nº 040/2019 – do vereador 
Claudinei – indicando fazer lombada na Rua Major João Batista Novaes; g) Indicação nº 
041/2019 – do vereador Ezequiel – estudo para um mini parque industrial no município; h) 
Indicação nº 042/2019 – do vereador Ezequiel – orçamento de um poço artesiano para 
atender o loteamento de interesse social e CDHU; i) Indicação nº 043/2019 – do vereador 
Ezequiel – notificar a empresa que ganhou a licitação do recapeamento da cidade para que 
comece os trabalhos o quanto antes; j) Requerimento nº 17/2019 – do vereador Bruno – 
que requer ao Prefeito Municipal que informe quais atitudes estão sendo tomadas ou que 
serão, para realização da semana de mobilização Municipal de doação de sangue e medula 
óssea e o cadastramento dos voluntários; k) Requerimento nº 18/2019 – do vereador 
Claudinei – que requer que verifiquem os bueiros do Residencial Morada Nova dos Flausino; 
l) Requerimento nº 19/2019 – do vereador Bruno – que requer ao Prefeito Municipal que 
informe se há algum movimento no trabalho de divulgação e convite as empresas para 
participar do Projeto Selo Amigo do esporte; m) Requerimento nº 20/2019 – do vereador 
Bruno – que requer ao Prefeito Municipal informações sobre a indicação 021/2019 de 16 de 
agosto de 2019 sobre a proposta da Lei “Adote uma Praça”; n) Requerimento nº 21/2019 – 
do vereador Bruno – que requer informações se será executado a Resolução 03/2018, de 07 
de agosto de 2018 do vereador Bruno, que Institui o prêmio “Professor do Ano”; o) 
Requerimento nº 22/2019 – do vereador Bruno – que requer informações do presidente da 
câmara sobre a transmissão ao vivo; p)  Moção de Apoio e Apelo n° 14/2019 – do 
vereador Bruno – que apoia pela aprovação da PEC da segunda instância; q) Moção de 
Apoio n° 15/2019 – do vereador Bruno – que apoia o projeto Anticrimes do Ministro Sérgio 
Moro; r) Moção de Pesar n° 16/2019 – do vereador Claudinei – para a família Fuster; s) 
Moção de Pesar n° 17/2019 – do vereador Claudinei – para a família Simão; t) Mensagem 
de Veto – do autógrafo de lei 15/2019 de 08 de outubro de 2019; u) Projeto de Lei nº 
10/2019 – do Executivo Municipal – que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
Novais para o exercício de 2020 e dá outras providências; v) Projeto de Lei nº 12/2019 – do 
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Executivo Municipal – que autoriza o poder executivo de Novais-SP, a contratar operação de 
crédito com a caixa econômica federal, no âmbito da linha de financiamento FINISA – 
financiamento à infraestrutura e ao saneamento, 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 Apoio e Apelo n° 14/2019 – do vereador Bruno – que apoia pela 
aprovação da PEC da segunda instância, o senhor Presidente colocou em discussão, 
ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) 
Moção de Apoio n° 15/2019 – do vereador Bruno – que apoia o projeto Anticrimes do 
Ministro Sérgio Moro, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-
lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 3) Moção de Pesar n° 16/2019 – 
do vereador Claudinei – para a família Fuster, o senhor Presidente colocou em discussão, 
ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 4) 
Moção de Pesar n° 17/2019 – do vereador Claudinei – para a família Simão, o senhor 
Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi 
aprovado por unanimidade; 5) Mensagem de Veto – do autógrafo de lei 15/2019 de 08 de 
outubro de 2019, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, 
colocou em votação, e o veto foi reprovado por unanimidade; 6) Projeto de Lei n° 10/2019 – 
do Executivo Municipal – que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Novais 
para o exercício de 2020 e dá outras providências, o senhor Presidente colocou em 
discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 7) Projeto de Lei n° 12/2019 – do Executivo Municipal – que autoriza o poder 
executivo de Novais-SP, a contratar operação de crédito com a caixa econômica federal, no 
âmbito da linha de financiamento FINISA – financiamento à infraestrutura e ao saneamento, 
e dá outras providências, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo 
discuti-lo, colocou em votação, e a votação ficou 4 votos contra a 4 favorável, os contras: 
Claudinei, Flavio, Manoel e Paulo; os favoráveis: Antônio, Bruno, Douglas Freschi e 
Ezequiel; sendo assim o senhor presidente desempatou a votação reprovando o projeto. 
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 02 
de dezembro 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 18 dias do mês de novembro de 2.019.- 
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