
ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2.017.- 
 

Aos quatro dias do mês de setembro 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 
(21/08/2017), 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 GP nº. 216/2017 – Do Executivo 
Municipal – encaminhando Projeto de Lei n° 14/2017. 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) Não Houve Matéria Para Ser Deliberada. 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, caros colegas vereadores, população presente. 
Senhor presidente gostaria de deixar registrado, o ultimo congresso que teve no Ype 
parque hotel a qual a gente participou, onde pude estar participando só no ultimo dia, 
encontramos várias autoridades presente. Gostaria de reforçar o convite a todos 
para próxima sessão no dia 18 que será entregue o titulo de cidadão Novaense ao 
deputado federal Sinval Malheiros, acredito que veio ate mim a dar esse titulo a ele 
pelo grande trabalho que ele vem fazendo na área da saúde, ele sempre vem 
ajudando na medida do possível com cirurgias independente de quem seja, esse é 
um dos motivos que vamos entregar o titulo pra ele, muito obrigado e uma boa noite. 
Usando da palavra o vereador Bruno disse: Boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, população presente. No período que a gente teve de recesso, sobre o 
campo society, não foi feito tudo o que foi pedido, mas fizeram a cobertura, pelo 
menos isso foi feito. Também esta sendo feito a manutenção da estrada do córrego 
seco com junto com uma parceira. Queria falar sobre o congresso da AMA onde 
estivemos la, assisti as palestras e chamou bastante a atenção. Muito obrigado. 
Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres 
colegas, população presente. Senhor presidente alem dessas palestra que 
participamos, também estivemos com o Rodrigo Garcia com a palestra sobre cidade 
legal, isso é para a regularização, este projeto visa regularizar a situação do pessoal. 
Na ultima terça estive participando da sessão na câmara de Catanduva, estive la 
para ver como funciona a lei para proibir fogos de artifício e os vereadores de la 
ficaram de me mandar essa lei, em Catanduva já foi aprovada essa lei e estaremos 
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vendo a possibilidade de estar fazendo aqui. Senhor presidente gostaria que na 
próxima sessão a gente pudesse estar encaminhando uma moção para coplan que 
ajudou o nosso município doando as pedras para arrumar as estradas. E para 
finalizar, sobre os requerimentos que mandamos em maio e agora que veio as 
resposta em agosto, sobre a o tapa buraco que foi feito em maio que foi recuperado 
mas tem outros trechos que precisam ser arrumados urgente antes que comece as 
chuvas. Sobre o aterro do córrego do matão, foram danificados a um tempo atrás, 
agora jogando uns três caminhões de terras ali seria uma boa e ia ajudar bem, sei 
que não tem condições de ser feita, mas acho que os caminhões de terra pode 
resolver. Mandei um requerimento para coleta em Barrios rurais, então tem umas 
três ou quatro vias, se pelo menos fizesse uma por semana, ou 50km por semana, 
que seja, não precisa em todos os lugares, só conversar com os proprietários para 
levar os lixos ate uma estrada principal, isso é uma coisa para se pensar. Só fizemos 
o requerimento da ação emergencial porque o pessoal esta precisando de serviço e 
na época foi aprovado em regime de urgência, o pessoal cobra da gente e a gente 
têm que passar pra frente e cobrar. Seria só isso senhor presidente, obrigado. 
Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, caros 
colegas vereadores, população presente. Gostaria de acrescentar referente ao 
trabalho que esta sendo feito nas estradas, principalmente no desvio entre Novais a 
Catanduva sentido ao picapau e na propriedade do doutor Vanderlei, esta muito 
critico de poeira, só quem mora ali sabe como é triste, então é um trabalho que 
nenhum prefeito conseguiu fazer isso, hoje dou meus parabéns ao prefeito Fabio 
porque foi feito um melhor caminho e pensando nessa famílias, essa semana teve 
uma reunião com o prefeito, para estudos para melhorar o caminho. Eu procuro estar 
sempre por dentro desse assunto para poder passar para população. Sobre os 
pedidos dos requerimento, isso é interesse nosso também e que aconteça e 
inclusive aprovamos esses requerimentos, não reprovamos nenhum, diferente do 
passado que vários requerimentos foram feitos e nunca vi ser atendido nenhum, mas 
na medida do possível vai se resolvendo aos poucos. 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 18 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 04 dias do mês de setembro de 2.017.- 

 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 

 
 

CLAUDINEI CÁCERES GIL 
1º - Secretário 
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