
ATA DA 8ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2.018.- 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio 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 DAIS PINHEIRO. Havendo quorum legal o senhor Presidente declarou 
aberta a presente sessão ordinária, dando prosseguimento, colocou em discussão a ata da 
Sessão anterior (07/05/2018), 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) Indicação nº. 009/2018 – do Vereador Flávio 
Aparecido Simão – arrumar calçada no entorno da escolinha localizada no cruzamento das 
ruas Eduardo Bueno Brandão com a rua Paulo Sandrin; b) Indicação nº. 010/2018 – do 
Vereador Flávio Aparecido Simão - fazer pintura de todas as faixas de pedestres e pares das 
ruas da cidade; c) Indicação nº. 011/2018 – do Vereador Flávio Aparecido Simão – colocar 
iluminação em frente ao prédio em construção e quadra poliesportiva da Rua Aureliano 
Trojillo Pascoal; d) Indicação nº. 012/2018 – do Vereador Flávio Aparecido Simão – colocar 
iluminação nos locais das estações elevatória, local que ica as bombas da lagoa de 
tratamento; e) Indicação nº. 013/2018 – do Vereador Flávio Aparecido Simão – verificar nas 
vicinais que ligam ao Município onde faltam placas de sinalização; f) Indicação nº. 014/2018 
– do Vereador Flávio Aparecido Simão – acessibilidade e estacionamento nos locais 
públicos do município para pessoas com necessidades especiais; g) Indicação nº. 015/2018 
– do Vereador Flávio Aparecido Simão – colocação de placas na entrada de nosso município 
“Novais perímetro urbano” e “seja bem vindo”; h) Indicação nº. 016/2018 – do Vereador 
Flávio Aparecido Simão – melhorar iluminação da creche; i) Indicação nº. 017/2018 – do 
Vereador Flávio Aparecido Simão – refazer canaleta de escoamento de águas pluviais da 
rua Major João Batista Novais, esquina com a Rua Guilherme Bores; j) Indicação nº. 
018/2018 – do Vereador Flávio Aparecido Simão – fazer sinalização das ruas do conjunto 
habitacional José Barrera. k) Projeto de Lei n° 01/2018 – do Vereador Claudinei Cáceres 
Gil – Dispõe sobre a proibição da Administração Pública de adquirir, queimar, soltar ou 
manusear fogos de artifícios com barulho. 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) Projeto de Lei n° 01/2018 – do 
Vereador Claudinei Cáceres Gil – Dispõe sobre a proibição da Administração Pública de 
adquirir, queimar, soltar ou manusear fogos de artifícios com barulho, o senhor Presidente 
encaminhou o projeto para as comissões para melhor análise. 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, nobres vereadores, população presente. Falando um pouco do aniversario do 
nosso município, gostaria de dar os parabéns para toda população de Novais, fico feliz por 
morar aqui e pelo acolhimento dessa cidade. Quero parabenizar o poder executivo pelo 
show que teve na cidade, pelo campeonato de futebol onde foi homenageado o nosso amigo 
estrelo, e pelo culto de ação de graça pelo nosso município e em nova da associação 
evangélica deixo aqui meus agradecimentos. Senhor presidente sobre as indicações, o 
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executivo esta correndo atrás para que aconteça o melhor para cidade, mas nunca se 
consegue fazer na hora que a gente quer, o mesmo acontece na nossa própria casa, tudo 
tem o tempo certo. Eu como representante só legislativo sempre procura saber o que esta 
acontecendo, então às vezes não há necessidade de fazer as indicações, mas tomara que 
seja feita todas essas indicações, isso vais ser benfeitorias para a nossa cidade. Seria isso e 
agradeço a todos. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite a todos, noite 
senhor presidente, vereadores, população presente. Sobre o aniversario da nossa cidade, foi 
um fim de semana muito alegre para os moradores. Destacando, a banda regimental da 
policia militar, foi um evento muito bacana, parabenizar o professor João pelo trabalho da 
fanfarra, retomando esse trabalha e isso é muito importante. Destacar também a banda do 
senhor J que tem um cantor Novaense, a gente tem que valorizar o que temos no nosso 
município, agradecemos todas as igrejas também. Nosso município teve o curso de tratorista 
realizado pelo sindicato rural de Tabapuã em parceria com a prefeitura municipal de Novais. 
Por hoje seria isso. Usando da palavra o vereador Antonio disse: boa noite senhor 
presidente, vereadores, população. Lembrando da grande que teve uma festa em Novais 
pelo seu aniversario.  Essas indicações que o Flavio fez, lógico que não da pra fazer tudo de 
uma vez, mas o prefeito e a equipe fizeram o tapa buracos na cidade e recebeu elogios, e 
com muito esforço ele estará fazendo o melhor. Boa noite e uma boa semana a todos. 
Usando da palavra o vereador Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, 
população presente. Gostaria de deixar registrado que no próximo dia 29 o Ezequiel estará 
aniversariando, desde já os parabéns desta casa. Na próxima sessão vamos encaminhar 
uma moção de pesar para a dona Maria e família. Como o Nico acabou de falar que a gente 
atende o que a população pede pra gente, gostaria de comentar que esse projeto de lei foi 
de iniciativa popular, esses fogos de artifício fazem muito barulho, tem pessoas doentes, 
animais, eles sofrem muito com isso, e assim estamos atendendo a população que pediu pra 
fazer esse projeto, seria isso e muito obrigado. Usando da palavra o vereador Antonio disse: 
só falando do projeto, ecologicamente caminha para essa direção, não ter fogos. Não 
amadureci essa idéia e nem conversei com as pessoas sobre isso, nossa cidade é pequena, 
não houve exagero de fogos. É um assunto para ser conversado. 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 04 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 21 dias do mês de maio de 2.018.- 
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