
ATA DA 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2.017.- 

 
Aos dezoito dias do mês de setembro 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 (21/08/2017), 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 n°. 222/2017 – do executivo – encaminhando projeto de lei n° 15/2017 e projeto de lei 
complementar 02/2017; b) Indicação n°. 044/2017 – dos Vereadores Flavio, Claudinei, 
Douglas, Manoel e Paulo – indica melhoria na iluminação da creche; c) Indicação n°. 
045/2017 – dos Vereadores Flavio, Claudinei, Douglas, Manoel e Paulo – indica melhoria 
na iluminação na entrada da cidade; d) Moção de Pesar nº. 15/2017 – do Vereador 
Paulo – encaminhando Moção de Pesar para Família Santos; e) Requerimento n°. 
17/2017 – do Vereador Douglas Jorge – requer informações sobre indicação; f) 
Requerimento n°. 18/2017 – do Vereador Douglas Jorge – requer Providencias da 
Energisa; g) Requerimento n°. 19/2017 – dos Vereadores Flavio, Claudinei, Douglas, 
Manoel e Paulo – requer informações do Executivo sobre indicações; h) Requerimento 
n°. 20/2017 – dos Vereadores Flavio, Claudinei, Douglas, Manoel e Paulo – requer 
informações do Executivo sobre iluminação publica; i) Requerimento n°. 21/2017 - dos 
Vereadores Flavio, Claudinei, Douglas, Manoel e Paulo – requerendo operação tapa 
buraco nas Ruas Antonio Blasque Romeiro e Felix Gonzáles Rebolo; j) Requerimento 
n°. 22/2017 - do Vereador Paulo – requerendo baterias para sustentar o sinal telefônico 
da Claro; k) Projeto de Decreto n°. 02/2017 – do vereador Claudinei - Dispõe sobre a 
concessão de título de Cidadão Novaense a Rodrigo Garcia; l) Projeto de Lei n°. 
15/2017 – do Executivo Municipal – Autoriza o Poder Executivo de Novais, a abrir crédito 
adicional suplementar na Lei Orçamentária do Exercício de 2017, objetivando a aquisição 
de equipamentos e material permanente com recursos de convênio com o Ministério da 
Saúde; m) Projeto de Lei Complementar n°. 15/2017 – do Executivo Municipal – dispõe 
sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza 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) Moção de Pesar nº. 15/2017 – do 
Vereador Paulo – encaminhando Moção de Pesar para Família Santos, o senhor 
Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi 
aprovado por unanimidade. 2) Requerimento n°. 17/2017 – do Vereador Douglas Jorge 
– requer informações sobre indicações, o senhor Presidente colocou em discussão, 
ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. 3) 
Requerimento n°. 18/2017 – do Vereador Douglas Jorge – requer Providencias da 
Energisa, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, 
colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. 4) Requerimento n°. 19/2017 – 
dos Vereadores Flavio, Claudinei, Douglas, Manoel e Paulo – requer informações do 



Executivo sobre indicações, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém 
querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. 5) 
Requerimento n°. 20/2017 – dos Vereadores Flavio, Claudinei, Douglas, Manoel e Paulo 
– requer informações do Executivo sobre iluminação publica, o senhor Presidente 
colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado 
por unanimidade. 6) Requerimento n°. 21/2017 - dos Vereadores Flavio, Claudinei, 
Douglas, Manoel e Paulo, requerendo operação tapa buraco nas Ruas Antonio Blasque 
Romeiro e Felix Gonzáles Rebolo, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém 
querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. 7) 
Requerimento n°. 22/2017 - do Vereador Paulo – requerendo baterias para sustentar o 
sinal telefônico da Claro, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo 
discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. 8) Projeto de Decreto 
n°. 02/2017 – do vereador Claudinei - Dispõe sobre a concessão de título de Cidadão 
Novaense a Rodrigo Garcia, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da 
palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres colegas, 
população presente. Referente ao projeto de decreto é um deputado que esta no quinto 
mandato e desde 2002 ele vem ajudando o nosso município, é um deputado que sempre 
está presente, hoje é secretario da habitação onde esta a frente e liberando as 109 
casinhas para o nosso município, já colaborou com um microônibus, recape de varia 
ruas, liberação do asfalto entre Novais a Embaúba que foi através dele também. Então 
nada mais justo do que dar essa concessão de titulo pra ele. Muito obrigado. Ninguém 
mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. 9) 
Projeto de Lei n°. 15/2017 – do Executivo Municipal – Autoriza o Poder Executivo de 
Novais, a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária do Exercício de 2017, 
objetivando a aquisição de equipamentos e material permanente com recursos de 
convênio com o Ministério da Saúde, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando 
da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres colegas, 
população presente. Referente a esse projeto de lei, junto com os nobres vereadores 
gostaria de saber quem estará liberando essa verba, por que de repente se enquadra o 
gerador de energia elétrica para o posto de saúde, porque aqui fala compra de 
equipamentos e materiais permanentes, quem sabe adquirimos esse gerador, sabendo 
que nosso posto de saúde funciona 24 horas, podemos então ver a possibilidade de estar 
adquirindo esse gerador de energia. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Boa 
noite senhor presidente, caros colegas, população presente. Referente a esse projeto de 
lei do executivo, essa verba já vem destinado o que possa ser comprado, essa 
necessidade todos nos sabemos que realmente e importante e o mais breve consiga a 
compra desse gerador; falo agora com os senhores vereadores, vamos trabalhar, pedir 
verbas cada um com os seus deputados, vamos cobrar juntos e no mesmo objetivo. 
Muito 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 Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, caros 
colegas vereadores, população presente. Quero desde já parabenizar a todos pelas 
indicações e requerimentos que vossas senhorias tem feito para o executivo, e dizer que 
todo executivo, o prazer dele e executar bem feitorias para a população e nos aqui do 
legislativo torcemos por isso, sempre estamos ai apoiando e queremos o melhor para a 
nossa população, sabemos que enfrentamos dias difíceis, não só no nosso município, 
mas no nosso país; vamos reforçar esses pedidos, desde já agradeço a todos. Usando 
da palavra o vereador Bruno disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 



população presente, autoridades. Queria parabenizar os companheiros que fizeram as 
indicações, gostaria de ressaltar algumas delas, inclusive eu e outros companheiros já 
fizemos algumas delas, fortalecendo a indicação da lombada, a questão da iluminação, 
em junho eu fiz um requerimento para a Energisa sobre esse poste e é uma falta de 
respeito porque não recebemos nenhuma posição da Energisa a respeito disso, eles 
vêm, cobram energia da prefeitura, dos munícipes e quando tem um reparo para ser feito 
na cidade que é uma coisa irrisória, e temos essa dificuldade da resposta deles, é 
vergonhoso. Uma ressalva sobre a iluminação da cidade tem pontos que precisam ser 
melhorados e percebemos o esforço do prefeito em estar regularizando. Queria falar 
sobre duas obras que o prefeito fez na zona rural, foram feitas duas pontes onde elas 
caíram isso é muito importante para todos; no final de julho foi feito um curso de 
tratorista, e no fim de agosto os alunos de Novais receberam os certificados de 
conclusão, ficamos muito felizes. E gostaria de deixar um pedido, sabemos que a 
situação não é boa, mas precisamos ir atrás de recursos. Por hoje é só, muito obrigado. 
Usando da palavra o vereador Antonio disse: Boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, servidores da câmara, autoridades, população presente. Hoje a sessão 
solene é às 20 horas, gostaria de agradecer os internautas e toda a platéia. Na sessão 
anterior falei sobre a previdência, nos parcelamos em 60 meses e pagamos 18 parcelas e 
restam 42 parcelas. Iluminação publica, demorou em arrumar as lâmpadas porque não 
tinham material, agora os materiais foram licitados e no sábado foram consertados 17 
lâmpadas e ainda tem 11 para ser arrumadas. Agradeço a presença de todos e uma boa 
noite. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres 
colegas, população presente. Gostaria de estar falando como os nobres falaram para 
correr atrás de verbas, estivemos com Carlão Pignatari onde foi solicitado pra ele uma 
viatura nova para o nosso município e quem sabe vem alguma para Novais. É isso e 
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 15 de setembro 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 18 dias do mês de setembro de 2.017.- 
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