
ATA DA 8ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2.017.- 
 

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 (02/05/2017), 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. 101/2017 – do Prefeito 
Municipal – encaminhando Projeto de Lei Complementar n° 01/2017; b) Oficio GP/nº. 
119/2017 – do Prefeito Municipal – encaminhando Projeto de Lei n° 09/2017; c) Oficio 
Contab/nº. 044/2017 – do Prefeito Municipal – encaminha os SIOPE – Exercício 2016; d) 
Oficio Interno nº. 032/2017 – do Prefeito Municipal – encaminha SIOPS – 1 ° BIMESTRE 
de 2017; e) Oficio 051/2017 CONT/TES – do Prefeito Municipal – encaminha balancete e 
despesa referente ao mês de abril de 2017; f) Ofício GP n° 128/2017 – Resposta ao 
Requerimento n° 05/2017; g) Ofício GP n° 129/2017 – do Prefeito Municipal – 
Encaminhando anexo ao Projeto de Lei n° 09/2017; h) Ofício GP n° 130/2017 – do Prefeito 
Municipal – Encaminhando anexo ao Projeto de Lei Complementar 01/2017; i) 
Requerimento n° 06/2017 – dos Vereadores Flavio Aparecido Simão e Paulo César Dias 
Pinheiro, requerendo limpeza do terreno da VIVO; j) Requerimento n° 07/2017 – dos 
Vereadores Flavio Aparecido Simão e Paulo Cesar Dias Pinheiro- solicitando resposta da 
Energisa; k) Moção de Congratulações n° 06/2017 – do Vereador Ezequiel Correa de 
Araújo - INDICAÇÃO № 01/2011 – do Vereador Flavio – Colocar braço de lâmpada em 
poste; l) Moção de Congratulações n° 07/2017 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo 
INDICAÇÃO; m) Moção de Pesar n° 08/2017 – do Vereador Flávio Aparecido Simão – para 
Família Mantovani; n) Projeto de Lei Complementar n° 01/2017 – do Prefeito Municipal – 
“Dispõe sobre a criação de cargos públicos no quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Novais, e dá outras providências”; o) Projeto de Lei n° 09/2017 – do Prefeito Municipal – 
“Cria ação Social Emergencial de auxílio desemprego no Município de Novais e dá outras 
providências”. 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° 06/2017 – dos Vereadores Flavio Aparecido 
Simão e Paulo César Dias Pinheiro, requerendo limpeza do terreno da VIVO, o senhor 
Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi 
aprovado por unanimidade; 2) Requerimento n° 07/2017 – dos Vereadores Flavio 
Aparecido Simão e Paulo Cesar Dias Pinheiro- solicitando resposta da Energisa, o senhor 
Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi 
aprovado por unanimidade; 3) Moção de Congratulações n° 06/2017 – do Vereador 
Ezequiel Correa de Araújo - INDICAÇÃO № 01/2011 – do Vereador Flavio – Colocar braço 
de lâmpada em poste, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, caros colegas vereadores, população 
presente. É com simples palavras que venho homenagear essa pessoa que muito me 
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ajudou desde a minha vinda para essa cidade, isso é pouca perante a sua pessoa, agradeço 
a Deus e que ele te abençoe sempre e te ilumine, e fica aqui essa simples homenagem, boa 
noite. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 4) Moção de Congratulações n° 07/2017 – do Vereador Ezequiel Correa de 
Araújo INDICAÇÃO, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, caros colegas, população presente. 
Com poucas palavras professor João, eu admiro o seu trabalho aqui no município, sempre 
venho acompanhando, eu mesmo gosto muito da musica. Um trabalho que tem que tirar o 
chapéu, e isso é um reconhecimento da minha parte e de todos os vereadores e fico feliz em 
homenagear a sua pessoa, uma boa noite. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em 
votação, e foi aprovado por unanimidade; 5) Moção de Pesar n° 08/2017 – do Vereador 
Flavio Aparecido Simão – para Família Mantovani, o senhor Presidente colocou em 
discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 6) Projeto de Lei Complementar n° 01/2017 – do Prefeito Municipal – 
“Dispõe sobre a criação de cargos públicos no quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Novais, e dá outras providências” , o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da 
palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, caros colegas, população 
presente. Gostaria de fazer um esclarecimento sobre esse projeto, realmente esses cargos 
serão para atender esse concurso que se encontra em andamento, então para chamar 
esses cargos, temos que aprovar aqui na câmara. Essa seria minha explicação. Ninguém 
mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 7) Projeto 
de Lei n° 09/2017 – do Prefeito Municipal – “Cria Ação Social Emergencial de auxílio 
desemprego no Município de Novais e dá outras providências”, 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 Bruno disse: Boa noite a todos, vereadores, população presente. Dia 5 do 5 
conseguimos ir na agrishow e levamos alguns agricultores para ficarem por dentro das 
inovações nas áreas rurais. Em relação ao projeto que foram retirado de pauta hoje, vai ser 
marcado uma sessão extraordinária eu acredito e vamos convidar todos vocês para 
acompanhar. Esses de 30 cargos não vão ser cargos comissionados, são cargos de uma 
frente de trabalho e não são pessoa escolhidas, as pessoas vão ser escolhidas pela 
assistência social, a carga horária não vai ser 4 horas e sim 6 horas trabalhadas, então já 
estamos passando para a população, e ajudar quem precisa de emprego aqui no nosso 
município. Em relação ao projeto, temos que pensar o que não tem o arroz e o feijão dentro 
de casa, então seria isso, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Boa 
noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Eu quero deixar os 
registros aqui, na primeira vez no nosso município o prefeito Fabio Prado pela iniciativa 
permitiu as reuniões dos pastores de todas as igrejas evangélicas, um culto abençoado e um 
trabalho que temos sempre que estar unidos e sempre buscando Deus. Não poderia de 
deixar de parabenizar a todos que participaram e ajudaram no aniversario de nossa cidade, 
e o rodeio que será mês que vem, agradeço a todos e a Deus. Voltando na moção do meu 
amigo Roberto, fica aqui meus agradecimentos com todo carinha a sua pessoa, sei que você 
é lutador e Deus vai te iluminar muito e ele sabe o que acontece e esta no controle de tudo. 
Mais uma vez sobre a moção do professor João, peço que continue assim com essa garra, 
luta, o senhor esta plantando uma semente aqui no município onde muitos músicos vão ser 
formados, o senhor esta fazendo um ótimo trabalho e agradeço por ele, por levar as crianças 
no caminho certo, agradeço em nome desta casa de lei, Deus abençoe. Seria só isso, boa 
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noite. Usando da palavra o vereador Antonio disse: Boa noite senhor presidente, 
vereadores, população presente. As festividades do aniversario da cidade foram cinco, eu 
participei das cinco. Aproveitar que o professor João, ir treinando a jovens para não deixar 
essa cultura acabar da musica sertaneja. Hoje faltou água na rua por motivos de 
manutenção. Com relação da reorganização das criações dos cargos isso é para regularizar 
para os funcionários que já estão trabalhando. Nesses meses as contas andam em dia. A 
moção do Roberto, a gente fica orgulhoso e feliz por isso. Sobre o João da musica, a musica 
trás lembranças e foi muito bem feita essa moção par vocês. Meu agradecimento a todos e 
muito obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, 
nobres colegas, população presente. No dia 29 do 5 o colega Ezequiel estará 
aniversariando, meus parabéns e muito sucesso na sua vida. Quero parabenizar o Cleiton 
Nuci Fernandes, que entrou com um requerimento para ser criado um projeto de lei 
proibindo as queimas de fogos no município, é a primeira vez que acontece isso no 
município, então quero parabenizá-lo e logo você terá uma resposta. Também gostaria de 
estar falando que logo após a sessão o pessoal do hospital de câncer de Catanduva vieram 
pedir apoio e estar explicando sobre o hospital. Queria falar só isso e muito obrigado. 
Usando da palavra o vereador Douglas Freschi disse: Boa noite a todos, boa noite 
presidente. Gostaria de parabenizar o Roberto e o João e também o Ezequiel pela iniciativa, 
assinei as moções. Gostaria de deixar os esclarecimentos sobre os médicos. O doutor 
Huberti saiu do cargo, então o prefeito já esta vendo para contratar um novo medico e isso 
demora ate 40 dias. O doutor Rinaldo esteve ausente devido uma doença e esteve afastado, 
eram só essas as explicações. E convidar todos que nos dias 22, 23 e 24 de junho nos 
vamos estar realizando a festa do peão de Novais com varias atrações e logo estará em 
cartazes. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, caros 
colegas. Gostaria de falar sobre esse projeto de ação social emergencial, a qual vai gerar 
um custo de 15mil reais, só que ele vai ajudar quem precisa, as pessoas que estão 
desempregadas e estão passando por dificuldades, então quero dizer que estou feliz e 
queria que esse projeto seria votado hoje, mas foi um erro que teve que fazer umas 
mudanças e creio que vai ser votado logo e convidar a todos. Para vocês terem uma noção 
em três meses de trabalho desse prefeito ele economizou só de combustível 90 mil reais, 
procurando economizar para melhorias e parabenizo o prefeito municipal. A respeito dos 
médicos, eu me preocupo muito com a saúde, na qual temos a parceria com o deputado 
Sinval Malheiros para ajudar na nossa saúde, mas o mais rápido possível isso vai ser 
resolvido. Muito obrigado e agradeço 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 05 de junho 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 22 dias do mês de maio de 2.017.- 

 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 

 
 

CLAUDINEI CÁCERES GIL 
1º - Secretário 

 3 


