
ATA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2.017.- 
 

Aos dois dias do mês de outubro 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 (18/09/2017), 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 interno nº. 049/2017 – do Executivo 
Municipal – encaminhando SIOPS 2° Bimestre de 2017; b) Oficio interno nº. 052/2017 – do 
Executivo Municipal – encaminhando SIOPS - 3° Bimestre de 2017; c) Oficio Contab/nº. 
084/2017 – do Executivo Municipal – encaminhando prestação de contas da Saúde – 2° 
Quadrimestre de 2017; d)  Oficio Contab/nº. 084/2017 – do Executivo Municipal – 
encaminhando documentos referentes AP RREO - 4° Bimestre de 2017; e) Ofício GP n° 
235/2017 – do Executivo Municipal – encaminhando Projeto de Lei n° 17/2017 que “Estima a 
receita e Fixa a Despesa do Município de Novais para o exercício de 2018 e dá outras 
providências”; f) Indicação n° 046/2017 – do Vereador Douglas André Freschi Cruz – 
solicitando operação tapa buraco na Rodovia Manoel Antonio Prado; g) Indicação n° 
047/2017 – do Vereador Douglas André Freschi Cruz – indicando reparo na ponte do 
córrego do Matão; h) Indicação n° 048/2017 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – 
indicando regularização da taxa e fiscalização para vendedores ambulantes; i) Indicação n° 
049/2017 – do Vereador Flávio Aparecido Simão – indicando operação tapa em todas as 
Rodovias que passam por nosso município; j) Moção de Pesar n° 016/2017 – para família 
Matta – dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, Douglas Henrique 
Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro; k) Moção de Pesar n° 
017/2017 – para família Fernandes – dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio 
Aparecido Simão, Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César 
Dias Pinheiro; l) Requerimento n° 23/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio 
Aparecido Simão, Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César 
Dias Pinheiro – requerendo informações sobre análise dos reservatórios de água; m) 
Requerimento n° 24/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, 
Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro – 
requerendo informações sobre a situação da Construção da Creche Municipal; n) 
Requerimento n° 25/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, 
Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro – 
solicitando informações sobre o processo do desvio de caminhões da cidade; o) 
Requerimento n° 26/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, 
Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro – 
requer informações sobre a falta de manutenção na Rua José Flausino Pinto; p) 
Requerimento n° 27/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, 
Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro – 
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requer informações sobre os bancos que ficam de frente ao cemitério; q) Requerimento n° 
28/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, Douglas Henrique 
Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro – requer informações 
sobre o calçadão em frente ao Clube Recreativo Eduardo Fernandes Dias e a Igreja; r) 
Requerimento n° 29/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, 
Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro – 
sobre os tubos de águas pluviais na lateral da Rua José Flausino Pinto; s) Requerimento n° 
30/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, Douglas Henrique 
Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro – requer 
encaminhamento de informações detalhadas quanto à distribuição dos alimentos 
arrecadados durante o evento denominado Novais Rodeio Festival 2017, com base no ofício 
GP n° 224/2017 encaminhado pelo exmo. Prefeito Municipal. 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° 016/2017 – para família Matta – dos Vereadores Claudinei Caceres Gil, Flávio 
Aparecido Simão, Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César 
Dias Pinheiro, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, 
colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. 2) Moção de Pesar n° 017/2017 – 
para família Fernandes – dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, 
Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro, o 
senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, 
e foi aprovado por unanimidade. 3) Requerimento n° 23/2017 - dos Vereadores Claudinei 
Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera 
Peres e Paulo César Dias Pinheiro – requerendo informações sobre análise dos 
reservatórios de água, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o 
vereador Bruno disse: Boa noite senhor vereadores, senhor presidente. Quero parabenizar 
os vereadores pela iniciativa e estive conversando com o responsável do setor que é o 
Adolpho sobre umas informações a mais e ele me disse que as analises da água é feitas 
todos os dias, inclusive em feriados, então só pra deixar claro aqui. Obrigado. Ninguém mais 
querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. 4) Requerimento 
n° 24/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, Douglas 
Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro – requerendo 
informações sobre a situação da Construção da Creche Municipal, o senhor Presidente 
colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade. 5) Requerimento n° 25/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio 
Aparecido Simão, Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César 
Dias Pinheiro – solicitando informações sobre o processo do desvio de caminhões da 
cidade, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou 
em votação, e foi aprovado por unanimidade. 6) Requerimento n° 26/2017 - dos 
Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, Douglas Henrique Romão 
Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César Dias Pinheiro – requer informações sobre a 
falta de manutenção na Rua José Flausino Pinto, o senhor Presidente colocou em 
discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade. 7) Requerimento n° 27/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio 
Aparecido Simão, Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César 
Dias Pinheiro – requer informações sobre os bancos que ficam de frente ao cemitério, o 
senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, 
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e foi aprovado por unanimidade. 8) Requerimento n° 28/2017 - dos Vereadores Claudinei 
Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera 
Peres e Paulo César Dias Pinheiro – requer informações sobre o calçadão em frente ao 
Clube Recreativo Eduardo Fernandes Dias e a Igreja, o senhor Presidente colocou em 
discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade. 9) Requerimento n° 29/2017 - dos Vereadores Claudinei Cáceres Gil, Flávio 
Aparecido Simão, Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera Peres e Paulo César 
Dias Pinheiro – sobre os tubos de águas pluviais na lateral da Rua José Flausino Pinto, o 
senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, 
e foi aprovado por unanimidade. 10) Requerimento n° 30/2017 - dos Vereadores Claudinei 
Cáceres Gil, Flávio Aparecido Simão, Douglas Henrique Romão Jorge, Manoel Cabrera 
Peres e Paulo César Dias Pinheiro – requer encaminhamento de informações detalhadas 
quanto à distribuição dos alimentos arrecadados durante o evento denominado Novais 
Rodeio Festival 2017, com base no ofício GP n° 224/2017 encaminhado pelo exmo. Prefeito 
Municipal, 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. Referente à indicação do Douglas do tapa 
buraco e as sinalizações das faixas, como a gente coloca na indicação que a gente fez 
anteriormente eu acho que seria uma boa hora de estar começando e evitando acidentes, 
vamos ver com o senhor prefeito se da certo. Referente à indicação 047 que é o reparo da 
ponte onde lemos na sessão passada a resposta do senhor prefeito que a prefeitura não 
teria condições de estar fazendo o repara, mas como falei anteriormente só jogar os 
caminhões de terra só pra segurar um pouco e ajudar bastante e provisoriamente. Sobre a 
minha indicação para revisar as taxas dos vendedores ambulantes, na ultima sessão 
aprovamos uma lei que cobra de todo mundo ISS do município que tem um comercio dentro 
da cidade e ficou faltando o vendedor ambulante, e que seja cobrado um preço justo pra 
todos, não só para os vendedores da cidade, seria essa minha indicação sobre as taxas. 
Referente o requerimento 28 sobre o calçadão do clube e da igreja, enquanto tiver liberado 
para veículos transitarem ali essas pedras não vão agüentar. Referente aos bancos do 
cemitério foi colocado vários bancos esses dias, poderia ter posto ali no cemitério porque 
aqueles ali já foram tirados. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor 
presidente, caros colegas, população presente. Quero parabenizar os nobres vereadores 
pelas indicações e requerimentos, nos temos que trabalhar e cobrar, buscar recursos, eu 
mesmo consegui uma resposta do deputado direto da assembléia, então senhor presidente 
quero agradecer o apoio do deputado Gilmar Jimenez  que foi atencioso e o pedido esta 
feito. Uma boa noite a todos e que deus abençoe. Usando da palavra o vereador Claudinei 
disse: Boa noite senhor presidente, nobres colegas. Esqueci de falar sobre o oficio que foi 
encaminhado para o Carlão Pignatari solicitando uma viatura para a policia e semana 
passada já tivemos a satisfação de estar recebendo essa viatura no nosso município através 
do deputado Carlão Pignatari, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Douglas 
Freschi disse: Boa noite caros nobres colegas, presidente, população presente. Queria 
parabenizar a todos porque ontem foi o dia dos vereadores. Sobre o que o companheiro 
Ezequiel disse sobre buscar recursos, fico meio assim, como você vai buscar recursos se 
aqui nesta casa de leis você é negado a pegar recurso pra pode pedir, fica difícil. Se for 
problema político que fale agora, se não der recurso pra mim e nem para o vereador bruno q 
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também foi solicitado, qual o problema? Gostaria de agradecer a todos, boa noite. Usando 
da palavra o vereador Flavio disse: caro vereador respeite o indeferimento do pedido pois 
tenho compromissos a honrar como presidente desta casa, obrigado. Usando da palavra o 
vereador Bruno disse: queria deixar registrado que Novais no dia 22 foi certificado no 
município verde e azul apenas três cidades aqui na nossa região foram certificadas, ficamos 
contentes de ver que o meio ambiente do nosso município esta sendo bem cuidado. 
Também estive realizando um trabalho no dia 26 juntamente com a prefeitura um curso de 
saneamento básico rural que foi realizado na cidade de Tabapuã onde tivemos varias aulas, 
e fiz um pedido para que ano que vem o nosso município tenha uma atenção para ter essas 
aulas. Em relação aos vendedores ambulantes temos que verificar certo e sou a favor para 
rever essas taxas, espero que com o tempo a gente venha a solucionar esses problemas. 
Em relação aos requerimentos que o prefeito respondeu, fico feliz que passou o 
requerimento aqui nesta casa e os nove vereadores foram a favor do requerimento e 
demonstrando que se busca no inicio do mandato é a transparência, diferente o que 
acompanhamos na política do nosso pais. Seria isso, muito obrigado. Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, caros colegas, população presente. 
Queria a fazer um pedido a vossa excelência e a todos os vereadores que seja feito um 
oficio para o comandante da policia militar para a gente discutir alguns acontecimentos do 
nosso município e falar sobre a segurança do nosso município. Gostaria de deixar 
encaminhado uma moção para o novo superintendente da funasa. 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 16 de outubro 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 02 dias do mês de outubro de 2.017.- 

 
 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 

 
 

CLAUDINEI CÁCERES GIL 
1º - Secretário 
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