
ATA DA 6ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2.018.- 
 

Aos dezesseis dias do mês de abril de 2018, 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 
(02/04/2018), 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) Moção de Pesar n°. – do vereador 
Flavio Aparecido Simão – Moção de Pesar para família Quinalha; 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 Pesar n°. – do vereador Flavio Aparecido 
Simão – Moção de Pesar para família Quinalha, 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. Gostaria de estar falando do congresso onde a gente 
participou semana passada em Santos. Estivemos com várias autoridades e vários 
deputados buscando alguma parceria para Novais. O ministro kassab deu uma boa 
noticia para o município de Novais, que até em maio Novais estará recebendo um kit 
de uma antena de internet para todos. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: 
boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. A gente teve uma 
grande perca em Novais do nosso amigo João Quinalha e isso foi muito triste, mas 
Deus sabe de todas as coisas, meus sentimentos para toda a família. Gostaria de 
comentar sobre o que o nobre vereador Claudinei falou sobre a internet, isso é muito 
bom para o nosso município. Essas viagens são boas para buscar parcerias, 
gostaria parabenizar os vereadores que participaram. Gostaria de deixar meus 
parabéns para o vereador Claudinei que estará completando mais um ano de vida, 
que deus lhe de muita paz e muita saúde. Usando da palavra o vereador Bruno 
disse: boa noite senhor presidente, vereadores, população presente. Na ultima 
sessão esqueci de falar que no dia 20/03 a gente esteve em são Jose do rio preto 
conversando com o ex ministro da industria de comercio exterior de serviços do 
Brasil e com o presidente do PRB Sr marcos pereira e com e deputado Sebastião 
Santos onde ajudou a nossa cidade e colocou uma emenda para gente. Estive 
também no sábado em Ibira conversando com o ex deputado Alexandre Pereira. 
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Gostaria de falar sobre a transmissão ao vivo onde já parabenizei o senhor 
presidente pela iniciativa, essa indicação foi uma indicação minha e de mais alguns 
vereadores, a gente fica muito feliz e a população mais ainda. Por hoje seria isso. 
Usando da palavra o vereador Antonio disse: boa noite senhor presidente, 
vereadores, população presente. Nos últimos dias a gente tem sido criticado nos 
meios de comunicações da internet. O que eu tenho a responder é que eu fui eleito 
para defender a população toda e o que puder fazer de melhor para a população eu 
farei, não vou apenas fazer para um grupo, mas sim em geral, e por isso não sou 
traidor. Felizmente sou vereador e funcionário publico. As obrigações do executivo 
estão sendo pagas todas em dia e não tem nenhuma com atraso, esta sendo muito 
bem administrada. 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 07 de maio 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 16 dias do mês de abril de 2.018.- 
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