
ATA DA 4ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2.017.- 
 

Aos vinte dias do mês de março 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 (06/03/2017), 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) Indicação n° 027/2017 – dos vereadores 
Antonio, Bruno, Douglas Freschi e Ezequiel – indica manutenção da caixa D’ água. b) 
Indicação n° 028/2017 – dos vereadores Antonio, Bruno, Douglas Freschi e Ezequiel – 
indica operação tapa buracos. c) Moção de congratulações n° 04/2017 – do vereador 
Ezequiel – agradecendo o deputado Sinval Malheiros por liberação de recursos. 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 de congratulações n° 04/2017 – do vereador Ezequiel – agradecendo o 
deputado Sinval Malheiros por liberação de recursos, o senhor Presidente colocou em 
discussão, querendo discuti-la Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Senhor presidente, referente 
a essa moção para o deputado e doutor Sinval Malheiros a qual tenho feito com todo o 
respeito e carinho, por se tratar deste valor destinado a saúde.  Sabemos da importância, 
peço a compreensão de todos, sendo aprovada, peço ao senhor presidente que encaminhe 
uma copia dessa moção para o gabinete do deputado em Brasília. Sei que é uma coisa 
simples, mas a gente demonstra o quanto é importante. Estive também com  pessoal do 
partido do PTN que também é o partido do Sinval Malheiros, pedi a eles um valor para que 
possamos levar o pessoal da terceira idade ate o litoral. Obrigado e uma boa noite. Ninguém 
mais querendo discuti-la, 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: Mais uma vez boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. 
Senhor presidente sé pra deixar em ata a presença do digníssimo deputado Sinval Malheiros 
que esteve aqui nos visitando no sábado do dia 11, inclusive ele veio consultar 
pessoalmente duas pessoas que eu tinha encaminhado pra ele e as famílias ficaram muito 
feliz. Levei ele também para visitar o nosso posto de saúde onde tive mostrando pra ele todo 
os nossos setores e todas as nossas dificuldades, e fiz um pedido de um aparelho de raio x 
onde é necessário para o nosso município. Pedi também um aparelho de ultrassom, 
inclusive ate o enfermeiro Neto solicitou junto esse pedido. E ele como medico e defensor da 
saúde levou com todo o carinho esses pedidos. A questão dos cem mil reais, já esta 
disponível; e os outros cem mim estamos aguardando. Não poderia de deixar de 
parabenizar o executivo que conseguiu a isenção dos pedágios para os carros da prefeitura, 
antes era só as ambulâncias e policias; hoje os nossos veículos não a custo para viagens 
em pedágios. Comentando também sobre as coisas que o nosso colega falou que esta 
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faltando algumas coisas nos setores públicos; alguns fornecedores estão atrasados e outros 
ate falirão e isso é ruim, pó isso a falta de alguns produtos, creio que ate quarta feira chega. 
Seria só isso, boa noite a todos e que deus abençoe a cada um. Usando da palavra o 
vereador Bruno disse: boa noite a todos, senhores vereadores, população presente. Eu 
quero deixar claro aqui onde foi levantado na ultima sessão sobre o parcelamento referente 
ao mês 12/2106, a competência vence dia 20/01/2017, no caso teria que ser pago pela 
administração atual. Acontecei que no dia 10/01/2017 quando veio o repasse e veio 
descontado o INSS do mês 11/2016 que não estava paga, e isso acarretou vários 
problemas. A gente esteve aqui na câmara na sexta feira conversando com o presidente 
sobre a indicação 12/2017 que foi feita por mim, Douglas, Nico e o Ezequiel que é sobre a 
questão da transmissão da sessão, o presidente se mostrou interessado, esta fazendo os 
orçamentos, e se possível na próxima sessão passar os orçamentos pra gente e para a 
população, pois isso é um projeto importante ate pela questão da transparência. E também a 
questão do pedágio que o companheiro Ezequiel já abordou; parece uma coisa simples, mas 
isso vai ter uma economia de cinco mil reais por ano com pedágio, são coisas pequenas que 
vão fazendo a diferença. Seria isso, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei 
disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. Senhor presidente, 
só gostaria de deixar registrado que no próximo sábado eu e o Douglas Jorge vamos estar 
com o secretario da habitação o Rodrigo Garcia em Rio Preto, para estar tratando sobre a 
CDHU que em todo o estado esta tendo uma paralisação dessas casas, vamos estar lá 
conversando com o Rodrigo Garcia para ver o que podemos fazer em prol ao município. E 
também como já falei em sessão, viu colega Ezequiel, gostaríamos de quando estiver um 
deputado na cidade como sábado, pode estar convidando a gente que vamos estar presente 
independente se sigla partidária; estamos aqui para trabalhar em prol ao município, então 
pode estar convidando a gente. Seria só isso e muito obrigado. Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: Mais uma vez boa noite senhor presidente, população presente. Eu 
me lembrei aqui agora que o vereador falou de convite, então vou aproveitar e convidar a 
todos que no próximo dia 6 de abril as 19:00 horas o deputado estadual Marcos Zerbine vai 
estar aqui em Novais pela primeira vez, então fica aqui esse convite. Boa noite e muito 
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 03 de abril 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 20 dias do 
mês de março de 2.017.- 

 
 
 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 

 
 
 

CLAUDINEI CÁCERES GIL 
1º - Secretário 

 
 2 


