
ATA DA 5ª (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2.017.- 
 
Aos três dias do mês de abril 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 (20/03/2017), 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) Oficio GP nº 069/2017 – do 
Executivo Municipal – encaminhando PL 07/2017; b) Requerimento n° 04/2017 – dos 
Vereadores Bruno, Douglas Freschi, Ezequiel e Antonio – pedindo informações sobre a 
Indicação n° 12/2017 de 16 de Fevereiro de 2017; c) Moção de congratulações n° 
05/2017 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – para o Sr. Duilio Martorelli; d) Projeto 
de Decreto 01/2017 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – concedendo título de 
cidadão Novaense ao Deputado Dr. Sinval Malheiros; e) Projeto de Lei nº 07/2017 – do 
Executivo Municipal – altera a lei municipal n° 395, de 09 de julho de 2009, que dispõe 
sobre a criação do conselho municipal de meio ambiente – CMMA. 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° 04/2017 – dos Vereadores Bruno, Douglas Freschi, Ezequiel e Antonio – 
pedindo informações sobre a Indicação n° 12/2017 de 16 de Fevereiro de 2017, o senhor 
Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Bruno disse: Boa noite a 
todos, boa noite nobres vereadores. Sobre a transmissão da sessão que foi feito a 
indicação para que a sessão fosse transmitida ao vivo através do site da câmara, fizemos o 
requerimento na sexta e o senhor presidente passou pra gente os valores dos orçamentos 
que vão ficar na base de dois mil e quinhentos reais em equipamentos permanentes e 
também tem um custo mensal de manutenção e acessória nesse valor, não é muito caro e 
vamos evoluir muito em questão da transparência, quero parabenizar o presidente da casa 
pela atitude que esta tendo, obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa 
noite senhor presidente, caros colegas, boa noite população presente. Gostaria 
primeiramente de parabenizar a todos que estão envolvido nesse requerimento que veio da 
iniciativa do vereador Bruno, quem vai ganhar com isso vai ser a população que vão estar 
acompanhando o nosso trabalho, gostaria senhor presidente que fosse concluído para o 
bem no nosso município, seria isso, muito obrigado. Ninguém mais querendo discuti-lo, 
colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) Moção de congratulações n° 
05/2017 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – para o Sr. Duilio Martorelli, o senhor 
Presidente colocou em discussão. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Venho pedir para os 
vereadores que essa moção merece uma atenção de todos os vereadores. Não tenho 
palavras para homenagear ou agradecer pela amizade do senhor Duílio, fico alegre por 
passar em votação essa homenagem para a sua pessoa, pessoa que esta sempre 
sorridente em seu comercio, sempre transmitindo um olhar de alegria para as pessoas, é 
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uma simples homenagem feita de coração e muita alegria, que Deus abençoe 
grandemente, seria só isso a minha palavra. Ninguém mais querendo discuti-la, colocou 
em votação, e foi aprovado por unanimidade. 3) Projeto de Decreto 01/2017 – do 
Vereador Ezequiel Correa de Araújo – concedendo título de cidadão Novaense ao 
Deputado Dr. Sinval Malheiros, o senhor Presidente colocou em discussão. Usando da 
palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, população presente. Senhor presidente, referente a essa pessoa que não só é 
um deputado como um grande medico respeitado no nosso estado, sem palavra para falar 
da bondade dessa pessoa. Há muito tempo tenho um contato com o doutor Sinval 
Malheiros, só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ele no meu caminho e no 
caminho da população da nossa cidade e por através dele tenho ajudado mais de vinte 
pessoas de família diferente, pessoas que precisavam de cirurgia e outras coisas, e a 
saúde no modo geral esta difícil, e ele vem estendendo a sua mão e ajudando a todos, por 
esses motivos e por outras que ele tem nos ajudado aqui através de emendas, senti que 
deveria dar esse titulo de cidadão novaense a essa pessoa, independente de quem for ele 
esta ai para nos atender, eu mesmo me coloco a disposição, então vamos estar dando um 
titulo para uma pessoa que cuida de cidade e da saúde das pessoa. Peço aos vereadores 
que analisem com carinho e atenção para que ele venha ser um cidadão novaense, muito 
obrigado. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade. 4) Projeto de Lei nº 07/2017 – do Executivo Municipal – altera a lei 
municipal n° 395, de 09 de julho de 2009, que dispõe sobre a criação do conselho 
municipal de meio ambiente – CMMA. 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 Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, caros colegas, população presente. 
Senhor presidente, gostaria de deixar registrado em ata no qual dia primeiro de abril no 
sábado, estive em Novo Horizonte acompanhando o sorteio do projeto habitacional, junto 
com o deputado Marcos Zerbini e com o prefeito Toyota e vários prefeitos e vereadores da 
região, foi feito um sorteio de 604 terrenos, a alegria em cada família já sabendo onde vai 
ser a sua moradia. Um trabalho sério, a gente fica feliz com isso porque é um trabalho que 
quando conheci em 2015 já procurei conhecer esse projeto, fui ate São Paulo, estive em 
Monte Auto e Novo Horizonte. Hoje esse projeto esta aqui em Novais em andamento e 
estamos pagando essa propriedade e creio que o prazo para terminar de pagar será de 
fevereiro a março e vão ser feito a parte da documentação para que cada um tenha a sua 
matricula. Sabemos as necessidades no dia de hoje e sem uma ajuda dessa não tem nem 
como pensar em uma moradia própria. Agradeço a Deus por me dar força e ao deputado 
Zerbini que é a pessoa que teve essa visão desse belíssimo trabalho e a nossa próxima 
reunião será no dia 6, inclusive o deputado Marcos Zerbini estará aqui na nossa cidade, 
fica aqui o meu convite. Seu Duílio, mais uma vez venho comentar aqui, é uma simples 
homenagem, mas é com todo carinho, tenho uma consideração pela sua pessoa e pela 
sua família. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Usando da palavra o vereador Bruno 
disse: queria deixar registrado um pedido, estamos aqui para representar a população da 
nossa cidade, então senhor presidente peço que a porta do plenário e da recepção fique 
aberta para dar mais acessibilidade para a população que poça acompanhar a sessão, se 
possível avalizar. Quero falar da indicação da semana passada também que é em relação 
do tapa buracos, uma parte foi realizada e todo mundo percebeu, mas não foi nem um 
terço do que precisa, infelizmente a nossa cidade esta muito precária em relação a esse 
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ponto, e a caixa da água também foi arrumada. Seria isso, muito obrigado. Usando da 
palavra o vereador Antonio disse: boa noite senhor presidente, mesa diretora e vereadores, 
boa noite platéia. Quero comentar sobre os salários dos funcionários da prefeitura que 
estão em dia e do legislativo também, INSS também vem sendo pago nas datas certas. Em 
relação à iluminação publica, tiveram poucas luzes apagadas e algumas concertadas. Em 
relação aos buracos como o Bruno falou muito não foi concertado ainda e onde foi cortado 
o asfalto para algumas benfeitorias já foram concertadas. Estava conversando com o Gugu 
em relação ao entulho, aproveitando a presença de todos, se puderem deixar os entulhos 
na calçada para a prefeitura retirar na terça e na quinta é bom. Essa moção para o senhor 
Duílio é muito merecida e muito bem lembrada pelo vereador Ezequiel, fico muito 
agradecido por todos estarem aqui, desejo uma boa noite a todos. Usando da palavra o 
vereador Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, população 
presente. Primeiramente gostaria de estar parabenizando o senhor Duílio pela moção do 
vereador, pode ter certeza que foi assinada pelos nove vereadores desta casa, o senhor é 
uma pessoa integra e merece. Senhor presidente gostaria de deixar registrado, hoje teve 
um requerimento pedindo como andava a indicação feita pelos nobres vereadores, então, a 
indicação o prefeito ou o presidente não é obrigado a responder e o requerimento é 
obrigado a responder, e gostaria de deixar ciente que eu fiz dois requerimentos ao 
executivo municipal e ainda não foram respondidos passando do prazo de dar a resposta 
que é em ate 15 dias, só para deixar esclarecido que foi feito o requerimento e vamos 
aguardar a resposta do senhor prefeito, muito obrigado. Usando da palavra o vereador 
Ezequiel disse: mais uma vez boa noite senhor presidente, caros colegas, população 
presente. Gostaria senhor presidente de fazer duas indicações verbais, uma para por um 
ponto de iluminação na praça da saída do córrego seco, a outra também é sobre o carrinho 
para ser utilizado no velório municipal, é coisa simples e bem útil para ser usado e fazer 
alguns reparos no trajeto onde ele vai ser usado. Seria isso, 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 17 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 03 dias do mês de abril 
de 2.017.- 
 
 
 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 

 
 
 

CLAUDINEI CÁCERES GIL 
1º - Secretário 

 
 

 

 3 


