
ATA DA 9ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2.017.- 
 

Aos cinco dias do mês de junho 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 (22/05/2017), 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 Contab./n° 054/2017 – do Executivo 
Municipal – encaminhando documentos referentes ao RREO - 2° Bimestre 2017- 1° 
quadrimestre RGF; b) Indicação n°. 40/2017 – dos Vereadores Manoel, Claudinei, Douglas 
Jorge, Flavio e Paulo – indica sonorizadores e lombadas na entrada da cidade; c) 
Requerimento n°. 08/2017 – dos Vereadores Paulo, Manoel, Claudinei, Douglas Jorge e 
Flavio – Solicita entrada gratuita no rodeio para todos os funcionários públicos do nosso 
município; d) Requerimento n°. 09/2017 – dos Vereadores Claudinei, Manoel, Douglas 
Jorge, Flavio e Paulo – Solicita recape nas partes criticas da rodovia Manoel Antonio Prado; 
e) Requerimento n°. 10/2017 – dos Vereadores Claudinei, Manoel, Douglas Jorge, Flavio e 
Paulo – Solicita reparo no aterro da ponte do córrego do matão. 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°. 08/2017 – dos Vereadores Paulo, Manoel, Claudinei, Douglas Jorge e 
Flavio – Solicita entrada gratuita no rodeio para todos os funcionários públicos do nosso 
município, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou 
em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) Requerimento n°. 09/2017 – dos 
Vereadores Claudinei, Manoel, Douglas Jorge, Flavio e Paulo – Solicita recape nas partes 
criticas da rodovia Manoel Antonio Prado, o senhor Presidente colocou em discussão, 
Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres colegas, 
população presente. Sobre esse requerimento que nos fizemos, estamos pedindo isso, pois 
tem alguns pontos críticos e só com a operação tapa buracos não resolve, e precisa ser feito 
um recape, então, pedimos para o prefeito para realizar e refazer os serviços, devido os 
acidentes e a população vêm pedindo, obrigado. Usando da palavra o vereador Douglas 
Freschi disse: Boa noite senhor presidente, demais colegas. Semana passada estive com o 
prefeito e o rapaz que fez o recape do lugar critico, falei para ele que o serviço durou pouco, 
ele falou que o maior problema ali são os caminhões de cana que estão passando com o 
peso acima que suporta, então não adianta a gente fazer e continuar passando caminhão e 
chovendo, assim vai danificar tudo outra vez. Mas essa semana ele vai estar melhorando o 
recape e refazer o serviço. Também conversamos com a usina e ela vai estar fornecendo o 
material ou de mão de obra ou massa asfaltica, muito obrigado. Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, caros colegas. Sobre esse 
requerimento quero parabenizar os vereadores pela iniciativa. Sempre vem fazendo essa 
operação tapa buraco e tem hora que não tem jeito isso vai cedendo. Foi feito um 
levantamento onde vai ficar aproximadamente 109 mil reais para que faça esse recape, a 
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usina esta vindo com uma parceria com os maquinários. Muito obrigado e uma boa noite. 
Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 3) 
Requerimento n°. 10/2017 – dos Vereadores Claudinei, Manoel, Douglas Jorge, Flavio e 
Paulo – Solicita reparo no aterro da ponte do córrego do matão, o senhor Presidente colocou 
em discussão, Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, 
nobres colegas, população presente. Sobre esse requerimento também, realmente ali com a 
chuva esta infiltrando e levando o aterro embora, é muito perigoso, e por isso estamos 
fazendo esse requerimento. Obrigado. Ninguém mais 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, população, senhor 
presidente, vereadores. Queria estar falando aqui sobre as rotatórias, parece que vai ter um 
custo bom barato para a prefeitura porque as usinas vão estar ajudando bastante e é uma 
coisa muito importante, a gente fica feliz pois o executivo esta correndo atrás dessa 
benfeitoria. Gostaria de parabenizar os vereadores pelos requerimentos. Vou fazer um 
requerimento para a Energisa, pois aqui tem um poste que esta com a estrutura abalada 
esta com o risco de cair. Por hoje seria isso, obrigado. Usando da palavra o vereador 
Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. 
Quero agradecer pelo convite onde estivemos na paróquia do padre Osvaldo no dia 27 a 
pedido no Marcos Zerbine onde foi lançado o projeto habitacional onde teve varia famílias na 
primeira etapa, aproveitamos e fizemos um pedido para o deputado Marcos Zerbine onde 
fizemos um pedido de 100 mil reais para que venha atender as necessidades do nosso 
município. Era só isso, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Douglas Freschi 
disse: Boa noite senhor presidente, demais vereadores, população presente. Só salientando, 
não só duas rotatórias, mas sim, três. E o executivo fez um pedido do melhor caminho para 
o governo para poder fazer o desvio dos caminhões de cana. Tivemos com o Nelson Lopes 
e vamos fazer o desafio do bem para a HCC, se alguém puder ajudar com alguma coisa, o 
Juninho louco que vai montar no desafio só bem. Muito obrigado e uma boa noite. Usando 
da palavra o Antonio disse: Boa noite senhor presidente, mesa diretiva, vereadores, 
população presente. Dia 31 teve o dia do desafio e a cidade de Novais venceu esse desafio, 
aqui teve uma participação de 61% da população, parabéns a todos que participaram. Com 
relação a saúde, a gente tinha três médicos, dois saíram e um esta de férias, e já pedimos 
mais médicos para Novais, e sem ser o programa mais médicos temos mais quatro fora 
esse programa. O padre baby e sua equipe esta de parabéns pela a sua festa. Assistência 
social, felizmente votamos a favos sobre os 30 cargos a ser chamados e amanha é 
publicado essa lei e será divulgado. 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 19 
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 05 dias do mês de junho de 2.017.- 

 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 

 
CLAUDINEI CÁCERES GIL 

1º - Secretário 
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