
ATA DA 9ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2.018.- 
 

Aos quatro dias do mês de junho 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, ausente o vereador 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 (21/05/2018), 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) Projeto de Lei n° 01/2018 – 
do Vereador Claudinei Cáceres Gil – Dispõe sobre a proibição da Administração 
Pública de adquirir, queimar, soltar ou manusear fogos de artifícios com barulho; 
9continua nas comissões). 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 verbal do 
sentido de pesar do Vereador Gil - para senhora Maria Siviero, O senhor 
presidente colocou em votação ao moção verbal  pedido pelo vereador Gil, E foi 
aprovado por unanimidades. 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, população presente. Gostaria de falar do projeto 
que esta nas comissões, a comissão que Dara os pareceres é comissão de 
legislação de justiça e redação final, que é Eu, Douglas Freschi e o Paulinho, eu 
como autor não posso dar o parecer, então os senhores tem que dar o parecer, 
obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, 
vereadores, população presente. Gostaria de convidar a todos para mais uma 
reunião da associação de Monte Alto junto com as famílias, então quem quiser estar 
presente está feito convite. Aproveitando a oportunidade sobre o projeto do vereador 
Gil, as comissões têm que marcar uma reunião e focar nesse assunto para saber a 
opinião de todos, seria isso, boa noite. Usando da palavra o vereador Bruno disse: 
boa noite senhor presidente, companheiros vereadores, população presente. 
Gostaria de deixar registrado o trabalho do setor da prefeitura que foi feito as 
pinturas das sarjetas e postes da cidade. A respeito do projeto, acho que tem que 
ser melhor analisado, na minha opinião não é viável no nosso município, pois não há 
exagero dos órgãos públicos nesse assunto, as cidades citadas que tem essa lei são 
diferentes, o tamanho da cidade, culturas diferentes, costumes diferentes e outras 
coisas, seria isso, obrigado. Usando da palavra o vereador Antonio disse: boa noite 
presidente, vereadores, população presente. Concluindo sobre as pinturas das 
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sarjetas, postes e arvores, em uma reunião da Energisa eles falaram os tipos de tinta 
que prejudica a respiração das arvores, mas aqui foram pintadas com Cal e não 
prejudica as arvores. Eu e mais alguns servidores da prefeitura estivemos na 
palestra do tribunal de contas. Era isso e uma ótima semana. 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 18 de junho 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 04 
dias do mês de junho de 2.018.- 
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