
ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2.017.- 
 

Aos vinte e um 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, DOUGLAS 
ANDRÉ FRESCHI CRUZ, EZEQUIEL CORREA DE ARAÚJO, 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 (07/08/2017), 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 nº. 03/2017 – da Junta de Serviço 
Militar de Novais – convidando Vereadores; b) Convite – do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo – convidando agentes políticos e Dirigentes Municipais para ciclo de debates; 
c) Indicação n° 042/2017 – do Vereador Flávio Aparecido Simão – solicitando para refazer 
canaleta de escoamento de águas pluviais da Rua Major João Batista Novais, esquina com 
a Rua Guilherme Bores; d) Indicação n° 043/2017 – dos Vereadores Flávio, Paulo, 
Claudinei, Manoel e Douglas Jorge – indica melhoria na iluminação na praça do conjunto 
habitacional Joaquim Domingues Faria; e) Moção n° 014/2017 – do Vereador Paulo César 
Dias Pinheiro – em apoio a Frente Nacional de Combate a liberação da maconha e da 
cocaína; f) Requerimento n° 16/2017 - dos Vereadores Flávio, Paulo, Claudinei, Manoel e 
Douglas Jorge, solicitando informações do Prefeito Municipal. 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 n° 
014/2017 – do Vereador Paulo César Dias Pinheiro – em apoio a Frente Nacional de 
Combate a liberação da maconha e da cocaína, o senhor Presidente colocou em discussão, 
ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) 
Requerimento n° 16/2017 - dos Vereadores Flávio, Paulo, Claudinei, Manoel e Douglas 
Jorge, solicitando informações do Prefeito Municipal, o senhor Presidente colocou em 
discussão, ninguém 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 Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres colegas, população 
presente. Queria deixar os parabéns para o Douglas que aniversariou dia 12, deixo então os 
parabéns desta casa para o nobre edil. Quero deixar registrado também que no dia 3 de 
setembro a funcionaria Marli estará aniversariando, gostaria desde já deixar os parabéns pra 
ela e para toda a família. Gostaria de estar falando relativo a este requerimento, novamente 
estamos fazendo porque o pessoal vem cobrando da gente, então queremos saber sobre 
esses 30 cargos para estar passando para a população, e estamos no aguardo. Usando da 
palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
população presente. Gostaria de deixar também meus parabéns para a funcionaria Marli que 
completa mais um na de vida no próximo dia 3 de setembro, que Deus abençoe ela e a toda 
a família. Gostaria de esclarecer que fiz os meus agradecimentos em nome de todos os 
senhores no dia do evangélico e agradeci o apoio de todos. Muito obrigado e uma boa noite 
a todos. Usando da palavra o vereador Bruno disse: Boa noite senhor presidente, boa noite 
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vereadores, população presente. Dia 20/07 mandamos para deputada federal Poliana Gama 
o pedido de uma emenda parlamentar de 250 mil reais para a construção de uma biblioteca 
municipal, e hoje vi a copia do protocolo e tomara que de certo. Queria falar também sobre o 
Jori onde os idosos do nosso município estiveram participando em nome da nossa cidade, a 
gente fica feliz. Queira parabenizar o vereador Ezequiel pelo dia do evangélico, foi muito 
bacana e esperamos que esses eventos se repita. Hoje recebemos a visita do deputado 
Marcio Alvino, ele liberou um recurso de 120 mil reais para compra de equipamentos 
mecanizados na área da agricultura. Sobre o projeto da funasa, Novais foi contemplado 
nesse projeto e o próximo passo é aguardar a classificação do governo federal que deve 
durar em torno de 90 dias. Hoje fio surpreendido sobre uma pesquisa aqui do instituto 
Tiradentes, confesso que não conheço, fui eleito pelos munícipes como o vereador mais 
atuante e agradeço o reconhecimento da população. Usando da palavra o vereador Antonio 
disse: Boa noite senhor presidente, boa noite vereadores, população presente. Em relação à 
limpeza do terreno da torre, eles tiraram fotos e mandaram para supervisora e disse que o 
município esta cobrando. O INSS do município parcelamos em 200 vezes, vai dar um fôlego 
econômico, em 31 de julho pagava 31.500 e 10 de agosto foi pago 9.500, devido as 
dificuldades financeiras do município o prefeito resolveu fazer isso, só isso, muito obrigado, 
boa noite a todos.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 04 de setembro 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 21 dias do mês de agosto de 2.017.- 

 
 
 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 

 
 

CLAUDINEI CÁCERES GIL 
1º - Secretário 
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