
ATA DA 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2.017.- 

 
Aos dezenove dias do mês de junho de 2017, 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, PAULO CESAR DIAS PINHEIRO, ausente o vereador MANOEL 
CABRERA PERES. Havendo quorum legal o senhor Presidente declarou aberta a 
presente sessão ordinária, dando prosseguimento, colocou em discussão a ata da 
Sessão anterior (05/06/2017), 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. 
100/2017 – do Prefeito Municipal – encaminhando Projeto de Lei n° 08/2017; b) 
Oficio GP/nº. 162/2017 – do Prefeito Municipal – encaminhando Projeto de Lei n° 
11/2017; c) Indicação n° 41/2017 – do Vereador Flavio Aparecido Simão – 
encaminhando eternizar o nome do senhor Antônio da Silva; d) Requerimento nº. 
011/2017 – dos Vereadores, Claudinei, Flavio, Paulo Manoel e Douglas Jorge; 
requerendo estudo de coleta de lixo nas estradas e bairros rurais; e) Requerimento 
n° 012/2017 – do Vereador Bruno Ricardo Fernandes Ribeiro, requerendo troca de 
poste pela Energisa; f) Moção de Pesar n° 009/2017 – do Vereador Claudinei 
Cáceres Gil – para família Salino Lacerda; g) Moção de Pesar n° 010/2017 – do 
Vereador Flavio Aparecido Simão – para família Sapateiro; h) Projeto de Lei n° 
08/2017, de 28 de abril de 2017 – do Prefeito Municipal – “Dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária do 
Município de Novais para o exercício financeiro do ano de 2018, e dá outras 
providências”; i) Projeto de Lei n° 011/2017, de 14 de junho de 2017 – do Prefeito 
Municipal -  “Autoriza o poder Executivo Municipal a receber doação condicionada de 
bens móveis de qualquer natureza e dá outras providências correlatas”. 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) Requerimento nº. 011/2017 – dos Vereadores, 
Claudinei, Flavio, Paulo Manoel e Douglas Jorge; requerendo estudo de coleta de 
lixo nas estradas e bairros rurais, o senhor Presidente colocou em discussão, 
Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres 
colegas, população presente. Sobre esse requerimento, ano passado em algumas 
visitar em áreas rurais os moradores pediram, em varias cidades isso já é feito, foi 
um pedido do pessoal da área rural e dar uma destinação correto para esse lixo, 
obrigado. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 2) Requerimento n° 012/2017 – do Vereador Bruno Ricardo 
Fernandes Ribeiro, requerendo troca de poste pela Energisa, o senhor Presidente 
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colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Bruno disse: Boa noite a todos 
os presentes,  senhor presidente, vereadores, população. Esse poste esta com a 
estrutura abalada e a qualquer momento ele pode estar caindo, seria isso, obrigado. 
Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 3) Moção de Pesar n° 009/2017 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil 
– para família Salino Lacerda, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém 
querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 4) Moção 
de Pesar n° 010/2017 – do Vereador Flavio Aparecido Simão – para família 
Sapateiro, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, 
colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 5) Projeto de Lei n° 08/2017, 
de 28 de abril de 2017 – do Prefeito Municipal – “Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária do Município de 
Novais para o exercício financeiro do ano de 2018, e dá outras providências” , o 
senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em 
votação, e foi aprovado por unanimidade; 6) Projeto de Lei n° 011/2017, de 14 de 
junho de 2017 – do Prefeito Municipal -  “Autoriza o poder Executivo Municipal a 
receber doação condicionada de bens móveis de qualquer natureza e dá outras 
providências correlatas”, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da 
palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, população presente. Só comentando, isso é para fortalecer e dar a 
liberdade para a usina ajudar o município e esta ai o projeto para que ela possa 
destinar alguma coisa em valor para ajudar a manutenção das vicinais ou em alguma 
outra coisa legal, sabemos que parte desse desgaste da pista é da parte da usina e 
por isso essa parceria para ela ajudar no reparo, então é isso, obrigado e boa noite. 
Usando da palavra o vereador Paulo disse: Boa noite senhor presidente, nobres 
vereadores, população presente. A respeito desse projeto ao meu entender não foi 
direcionado a usinas, ele ficou um projeto aberto para empresas e ate pessoas 
físicas que quiserem ajudar para consertar os buracos, eu acredito que é esse ponto 
o projeto, pois não foi direcionado nomes de empresas, meu ponto de vista é esse, 
obrigado. Usando da palavra o vereador Bruno disse: sobre o projeto, concordo com 
o Paulinho, acho que o projeto é bem abrangente, ele fala de doação de bens 
moveis de qualquer natureza, para melhorias, e é isso que eu entendo do projeto. 
Ninguém mais 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, nobres 
colegas, população presente. Gostaria de deixar registrados os meus parabéns ao 
vereador Antonio pelo seu aniversario, que deus ilumine sempre você e sua família, 
e no mês de julho no qual a câmara vai estar em recesso para o Manoel estará 
aniversariando, hoje não pode vir por motivos de saúde, mas deixo aqui os meus 
parabéns. No dia 8 de junho foi o dia dos pastores, parabenizo a todos. desejo a 
todos uma ótima festa do peão e a toda a equipe que esta litando para que aconteça 
essa festa, boa noite e obrigado. Usando da palavra o vereador Douglas Freschi 
disse: Boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. Gostaria de 
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estar convidando a todos do dia 22 ao dia 24 estará acontecendo o Novais rodeio 
festival. Sobre o requerimento do lixo, nos temos que ser conscientes sobre uma 
coleta coletiva para estar fazendo um trabalho melhor, obrigado. Usando da palavra 
o vereador Antonio disse: Boa noite senhor presidente, vereadores, população. 
Sobre a bolsa auxilio desemprego, apareceram 160 pessoas interessados em 
trabalhar, agora esta sendo analisados os critérios pela assistência social. Não 
temos médicos do programa mais médicos e o medico que estava de férias esta 
vindo trabalhar, logo o prefeito tem que ir atrás de médicos. Obrigado, Usando da 
palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres colegas, 
população presente. Queria fazer das palavras do Ezequiel as minhas palavras, 
desejando feliz aniversario para o Nico e para o nobre colega Mané, parabéns pra 
vocês e para toda a sua família. Sobre as casinhas vão ser entregues 50 casas, 
também sobre o loteamento que fica ali perto do ouro, recebi um oficio dele falando 
que o projeto foi incluído e para que a prefeitura encaminhe os documentos 
necessários para o encaminhamento para organizar isso logo. Sobre o projeto que 
veio encima da hora, acho que não vai dar para fazer o recapeamento antes do 
rodeio e aquele local esta critico, os caminhões não respeitam, eles vem na outra 
faixa, esta muito perigoso, espero que de tempo para fazer isso para melhor 
segurança para população, seria isso, obrigado. Usando da palavra o vereador 
Bruno disse: sobre os dados do projeto emergencial que o Nico disse, bastante 
pessoas foram se inscrever, é um projeto que vai ter uma rotatividade de 30 presos 
pois pode ser que a pessoa entra e podem desistir e entrar outro no local, bastante 
gente vai ter oportunidade. E sobre o recapeamento nos somos os mais 
interessados sobre isso e estamos cobrando. Sobre o rodeio nos vamos desenvolver 
e no futuro acreditar em fazer um recinto e estamos enxergando o futuro e um sonho 
que nos temos, seria isso, 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 07 de 
agosto 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 19 dias do mês de junho de 
2.017.- 

 
 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 

 
 

CLAUDINEI CÁCERES GIL 
1º - Secretário 
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