
ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2.017.- 
 

Aos sete dias do mês de agosto 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, EZEQUIEL CORREA DE 
ARAÚJO, MANOEL CABRERA PERES, PAULO CESAR DIAS PINHEIRO, ausente o vereador 
DOUGLAS ANDRÉ FRESCHI CRUZ. Havendo quorum legal o senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão ordinária, dando prosseguimento, colocou em discussão a ata da 
Sessão anterior (19/06/2017), 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 C.C.A. nº. 3274/2017 – do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo – encaminhando decisão do Processo TCA – 10535/026/14; b) Oficio 
C.C.A. nº. 3291/2017 – do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – encaminhando decisão 
do Processo TCA – 10535/026/14; c) Oficio C.C.A. nº. 3304/2017 – do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo – encaminhando decisão do Processo TCA – 10535/026/14; d) Oficio 
C.C.A. nº. 3305/2017 – do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – encaminhando decisão 
do Processo TCA – 10535/026/14; e) Oficio C.C.A. nº. 3696/2017 – do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo – encaminhando decisão do Processo TCA – 10535/026/14; f) Oficio 
C.C.A. nº. 4341/2017 – do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – encaminhando decisão 
do Processo TCA – 10535/026/14; g) Oficio C.C.A. nº. 4352/2017 – do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo – encaminhando decisão do Processo TCA – 10535/026/14; h) Oficio 
Contab/nº. 068/2017 – do Executivo Municipal – encaminhando Prestação de contas 2° 
Trimestre do exercício de 2017 – referente ao ENSINO; i) Oficio Contab/nº. 070/2017 – do 
Executivo Municipal – encaminhando documentos referentes ao RREO - 3° BIMESTRE 2017; j) 
Requerimento n° 13/2017 – dos Vereadores Claudinei, Douglas Romão, Flavio, Manoel e Paulo 
César – para o Prefeito Municipal; k) Requerimento n° 14/2017 – dos Vereadores Claudinei, 
Douglas Romão, Flavio, Manoel e Paulo César – para o Prefeito Municipal; l) Requerimento n° 
15/2017 – dos Vereadores Claudinei, Douglas Romão, Flavio, Manoel e Paulo César – para o 
Prefeito Municipal; m) Moção de Pesar n° 11/2017 – do Vereador Claudinei – para família 
Blasque; n) Moção de Pesar nº. 12/2017 – da Mesa Diretora – para família Cabrera; o) Moção 
de Congratulações n° 13/2017 – do Vereador Ezequiel – para Lucia Sobral Félix. 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 n° 13/2017 – dos Vereadores Claudinei, Douglas Romão, Flavio, Manoel e Paulo 
César – para o Prefeito Municipal, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da 
palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres colegas, população 
presente. Sobre esse requerimento, acredito que vai ser assinado pelos nove vereadores, hoje 
nos precisamos de um gerador de energia no posto de saúde, temos vários aparelhos e estão 
chegando mais e com essa demanda de 24 horas por dia será necessário esse gerador. Alguns 
deputados já liberaram essa verba, poderíamos estar vendo se teria a possibilidade para adquirir 
esse gerador, então solicitando ao senhor prefeito para adquirir esse gerador. Usando da palavra 
o vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, nobres vereadores, população presente. 
Quero parabenizar os nobres vereadores pela iniciativa desse requerimento e dizer que sou a 
favor do mesmo e falando do mesmo tenho encaminhado um pedido no ministério da saúde, um 
pedido de um aparelho de Raio-x um aparelho de ultrassom e mais alguns equipamentos para a 
saúde para atender a nossa população, vamos torcer para que isso de certo, vamos fazer o 
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possível com o prefeito, obrigado. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi 
aprovado por unanimidade; 2) Requerimento n° 14/2017 – dos Vereadores Claudinei, Douglas 
Romão, Flavio, Manoel e Paulo César – para o Prefeito Municipal, o senhor Presidente colocou 
em discussão, Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, 
nobres colegas. Sobre esse requerimento e o próximo também que já vou estar falando, não 
estamos fazendo isso para pegar no pé do prefeito não, em outros anos já teve esse 
requerimento e não foi aprovado na época, porque a prefeita se prepôs vir ate aqui e explicar os 
gastos e para onde foram os alimentos, só queremos acompanhar e passar isso para a 
população. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 3) Requerimento n° 15/2017 – dos Vereadores Claudinei, Douglas Romão, Flavio, 
Manoel e Paulo César – para o Prefeito Municipal, o senhor Presidente colocou em discussão, 
Usando da palavra o vereador Bruno disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
população presente. Em relação aos três requerimentos, eu sou a favor, tudo o que é para 
melhoria da nossa cidade a gente vai estar apoiando. Esses dois últimos do balancete e dos 
alimentos da minha parte eu aprovo, a gente tem que dar transparência. Queria só fazer um 
comentário, eu acredito que um requerimento desse no passado não deveria ser rejeitado, acho 
que não havia motivo de estar rejeitando, então nesse modo temos que seguir um bom senso 
independente de posição. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Senhor presidente, 
volto para falar do requerimento. Não e perseguição com o senhor prefeito, estamos ajudando 
ele de qualquer forma a administrar. O requerimento que foi rejeitado, ela se propôs a estar aqui 
presente e explanar tudo aqui para gente. O senhor prefeito disse que ia marcar uma reunião 
com a gente, não marcou, então estamos pedindo por requerimento. Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, nobres vereadores, população presente. 
Gostaria de falar que sou a favor porque a transparência é importante para nossa população. 
Ano passado eu mesmo fui um relator desse requerimento a qual participei desse pedido que foi 
negado, mas procurei saber dessas informações. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em 
votação, e foi aprovado por unanimidade; 4) Moção de Pesar n° 11/2017 – do Vereador 
Claudinei – para família Blasque, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo 
discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 5) Moção de Pesar nº. 12/2017 
– da Mesa Diretora – para família Cabrera, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém 
querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 6) Moção de 
Congratulações n° 13/2017 – do Vereador Ezequiel – para Lucia Sobral Félix, o senhor 
Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Referente a essa moção, não 
tenho palavras pala falar da senhora, não só eu, mas toda a população de Novais vê o trabalho 
que a senhora vem desenvolvendo por todo esse tempo sempre pensando em ajudar o próximo, 
isso é uma coisa que não tem preço, eu como representante desse legislativo e todo o apoio dos 
vereadores ficam essa simples homenagem para senhora e toda a sua família, fico contente por 
fazer essa homenagem. Por enquanto muito obrigado senhores vereadores, obrigado e boa 
noite. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres 
colegas. Quero parabenizar o nobre colega Ezequiel pela iniciativa, foi muito bem lembrado e 
meus parabéns a senhora e a toda a sua família, obrigado. 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 Bruno disse: queria comentar alguns 
assuntos aqui de eventos que ocorreram na cidade nesse período que a gente teve de recesso. 
No dia 22, 23 e 24/06 tivemos o rodeio aqui na cidade de Novais, os ingressos foram em preços 
populares e entrada 1kg de alimento, foi muito legal e teve a presença da população. Estamos 
tentando pedir coisas em relação ao turismo para o nosso município e esta com o jurídico e 
espero que venha para esta casa em breve para ser aprovado, vai ser muito importante. Dia 
23/06 em parceria com o sindicato de Tabapuã e com a prefeitura de Novais, nos conseguimos 
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levar alguns agricultores e trabalhador rural do nosso município ate à cidade de Holambra na 
hortitec a feira de horticultura e fruticultura. No dia 26/06 tivemos o encerramento da campanha 
do agasalho, teve apresentações e conseguimos arrecadar muitos agasalhos para quem precisa. 
No dia 27 teve a apresentação do professor João com os jovens da nossa cidade. Dia 29/06 
tivemos a festa junina da terceira idade. Conseguimos também um curso de tratorista para os 
jovens e para quem esta desempregado e quer adquirir conhecimento, foram 15 munícipes 
Novaenses, um curso gratuito. Recebemos do Itamar Borges 100 mil reais para gastos básicos 
na área da saúde. Quero parabenizar a dona Lucia pela homenagem. Muito obrigado. Usando da 
palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população 
presente. Gostaria de parabenizar a vossa excelência que completou mais um ano de vida, 
desde já que Deus te abençoe, também o Douglas Freschi a qual também completa mais um ano 
de vida, que Deus abençoe ele e a toda família. Gostaria de estar fazendo o convite em nome da 
associação evangélica na qual estará acontecendo o primeiro evento do dia do evangélico em 
Novais, onde foi um projeto de lei aprovado nessa casa de lei em 2013 e nesse ano será 
realizado o primeiro evento. Referente à moção 13/2017ª qual tem feito para dona Lucia e toda a 
família e mais uma vez quero parabenizar esse trabalho que vem fazendo no nosso município, 
mais uma vez Deus abençoe. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor 
presidente, nobres colegas, população presente. Gostaria de deixar os parabéns da passagem 
do presidente e do Douglas freschi. Gostaria também de falar que estamos no aguardo das 
respostas dos requerimentos que fizemos no mês 6 referente ao reparo do aterro na saída de 
Novais a Tabapuã, o recape também na rodovia, e sobre os 30 cargos para colocar o povo 
trabalhar, e sobre a reunião da funasa eu gostaria de ser convidado da próxima vez e todos os 
vereadores também, teria interesse e gostaria de estar participando, só isso e muito obrigado. 
Usando da palavra o vereador Antonio disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
população presente. O Gil leu bastante ofícios do tribunal de contas e tivemos a certeza que ser 
prefeito não é fácil não, tudo na administração publica tem que ser cotado não pode comprar 
sem cotar e sem fazer licitação, contratamos um medico sem licitação é perigoso, mas o prefeito 
esta tentando fazer o melhor para nossa cidade. Só para finalizar, gostaria de parabenizar a 
dona Lucia, obrigado a todos e uma boa noite. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: 
Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Gostaria de fazer alguns 
comunicados sobre a funasa, através da funasa foi destinado e assinado os documentos de um 
poço artesiano, já esta liberado para o nosso município, a lagoa de tratamento também foi feito 
um pedido, e assim mais benfeitorias vai estar vindo pela funasa. Boa noite e muito obrigado. 
Usando da palavra o vereador Bruno disse: quero parabenizar o vereador Ezequiel pela 
conversa com a funasa e com a parceria com o Sinval Malheiros, quero me desculpar com o 
vereador Gil pela falha e a próxima vez vou pessoalmente convidar. 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 21 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 07 dias do mês de agosto de 2.017.- 

 
 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 

 
 

CLAUDINEI CÁCERES GIL 
1º - Secretário 
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