
ATA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE NOVAIS, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2.017.- 
 

Aos dezesseis 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, PAULO CESAR DIAS 

PINHEIRO e ausente o vereador MANOEL CABRERA PERES. Havendo quorum legal o 

senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária, dando prosseguimento, 

colocou em discussão a ata da Sessão anterior (02/10/2017), 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° 240/2017 – do Executivo Municipal – presta informação sobre indicação 08/2017, 

requerimento n° 17/2017; b) Oficio GP n° 241/2017 – do Executivo Municipal – presta 

informação sobre indicação 43/2017, requerimento n° 19/2017; c) Oficio GP n° 242/2017 – 

do Executivo Municipal – presta informação sobre o requerimento n° 20/2017; d) Oficio GP 
n° 243/2017 – do Executivo Municipal – presta informação sobre o requerimento n° 21/2017; 

e) Moção de pesar n° 18/2017 – do Vereador Douglas Freschi – para família Blasque; f) 
Requerimento n° 31/2017 – do Vereador Flavio Aparecido Simão – informações sobre a 

situação da Construção da Creche Municipal; g) Requerimento n° 32/2017 – do Vereador 

Flavio Aparecido Simão – informações sobre os tubos de águas pluviais espalhados na 

lateral da Rua José Flausino Pinto; h) Requerimento n° 33/2017 – do Vereador Flavio 

Aparecido Simão – informações detalhadas quanto à distribuição dos alimentos arrecadados 

durante o evento denominado Novais Rodeio Festival 2017, com base no Ofício GP nº 

224/2017 encaminhado pelo Exmo. Prefeito Municipal; i) Projeto de Lei n° 20/2017 – do 

Executivo Municipal – que “proíbe a queima de lixo de qualquer material seja ele orgânico 

ou inorgânico na zona urbana e dá outras providências”. J) Projeto de Lei n° 21/2017 – do 

Executivo Municipal – que “aprova o plano municipal de arborização urbana da cidade de 

Novais”. Esgotada a matéria do expediente e respeitando as formalidades regimentais, o 

Senhor Presidente solicitou a mim, 1º secretário, que desse ciência da matéria existente 
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para a ORDEM DO DIA:- 1) Moção de pesar n° 18/2017 – do Vereador Douglas Freschi – 

para família Blasque, ,o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo 

discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) Requerimento n° 
31/2017 – do Vereador Flavio Aparecido Simão – 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; 3) Requerimento 
n° 32/2017 – do Vereador Flavio Aparecido Simão – informações sobre os tubos de águas 

pluviais espalhados 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; 4) Requerimento n° 33/2017 – do Vereador Flavio Aparecido Simão – 

informações detalhadas quanto à distribuição dos alimentos arrecadados durante o evento 

denominado Novais Rodeio Festival 2017, com base no Ofício GP nº 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; 5) 
Projeto de Lei n° 20/2017 – do Executivo Municipal – que “proíbe a queima de lixo de 

qualquer material seja ele orgânico ou inorgânico na zona urbana e dá outras providências”, 

o senhor presidente colocou o projeto para as comissões para ser melhor analisado; 6) 
Projeto de Lei n° 21/2017 – do Executivo Municipal – que “aprova o plano municipal de 

arborização urbana da cidade de Novais” o senhor presidente colocou o projeto para as 

comissões para ser melhor analisado. 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 senhores 

vereadores, boa noite senhor presidente e população aqui presente. Queria falar do meu 

trabalho onde tivemos apoiando um projeto de artesanato. Outro trabalho juntamente com a 

casa de agricultura do nosso município em relação aos produtores de leite do nosso 

município, levando os produtores de leite como e que funciona na pratica. No dia 12 de 

outubro foi realizada a festa das crianças, queria parabenizar a todos que apoiaram de 

qualquer forma. Sobre a creche o prefeito foi atrás e foi orientado a entrar com um processo 

é triste ver uma obra deste tamanho parada. Seria isso, obrigado. Usando da palavra o 

vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população aqui 

presente. Queria parabenizar a todos que colaboraram na festa do dia das crianças. Sobre a 

creche é uma pena, e esta lá parada, é vergonhoso de se ver, estamos vendo que o atual 
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executivo teve um passo vendo o que pode fazer por ela e esta acompanhando este caso, 

seria isso e uma boa noite. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor 

presidente, nobres colegas, população presente. Gostaria de estar falando referente ao 

requerimento 31, lembrando que é referente à creche, quando a adm anterior entrou a 

creche já estava parada, em Brasília já constava que 94% já estava concluída e na 

realidade não esta nem 70% e agora foi 4 anos da adm anterior só vendo se conseguia 

resolver isso e agora estourou na mão do atual prefeito, me parece que esta liberada a 

reforma dela, mas o município esta precário só consegue pagar a folha de pagamento, a 

prefeitura vai entrar com uma ação para ver se o governo repassa essa verba para dar 

continuidade, e o principal de tudo é uma brincadeira essas administrações que roubaram, 

vai ficar por isso mesmo? É uma vergonha par ao nosso pais, isso acaba com o município. 

Seria isso, 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 06 de novembro 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 16 dias do mês de outubro de 2.017.- 

 
 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 

 
 
 

CLAUDINEI CÁCERES GIL 
1º - Secretário 
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