
ATA DA 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE NOVAIS, REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2.017.- 
 
Aos quatro dias do mês de dezembro 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 (21/11/2017), 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/nº. 093/2017 – do 
Executivo Municipal – encaminhando documentos referentes ao RREO - 5° BIMESTRE 
2017; b) Oficio GP nº. 297/2017 – do Executivo Municipal – encaminhando Projeto de Lei 
n° 25/2017; c) Oficio nº. 123/2017 – do Legislativo Municipal – apresentando prestação de 
contas referentes ao mês de NOVEMBRO/2017; d) Oficio nº. 125/2017 – do Legislativo 
Municipal – respondendo ao Requerimento n° 34/2017 do Vereador Bruno Ricardo 
Fernandes Ribeiro; e) Moção de Pesar n° 20/2017 – Do Vereador Flavio Aparecido Simão 
– para família Souza; f) Projeto de Lei n° 25/2017 – do Executivo Municipal – que 
“Autoriza o Poder Executivo de Novais a abrir crédito adicional especial na Lei 
Orçamentária do Exercício de 2017, objetivando a execução de objeto conveniado com o 
Governo Estadual, que especifica”. 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° 20/2017 – Do 
Vereador Flavio Aparecido Simão – para família Souza, o senhor Presidente colocou em 
discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 2) Projeto de Lei n° 25/2017 – do Executivo Municipal – que “Autoriza o 
Poder Executivo de Novais a abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária do 
Exercício de 2017, objetivando a execução de objeto conveniado com o Governo Estadual, 
que especifica”, 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. Só queria comentar que hoje é a ultima 
sessão ordinária nossa, então gostaria de estar agradecendo a todos os vereadores e 
prefeito. Foi um ano difícil para o nosso município, estado e país, mas na medida do 
possível a gente foi levando o que tinha de melhor para o nosso município. Obrigado. 
Usando da palavra o vereador Bruno disse: Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, 
senhores vereadores, população presente, autoridades. Gostaria de deixar registrado que 
no dia 30/11 eu estive na cidade de Guapiaçu com alguns produtores do nosso município, 
especial produtores de leite, um trabalho realizado pela prefeitura municipal, onde os 
produtores puderam estar visitando um sitio modelo da produção de leite, foi bacana e já 
marcamos uma visita nos nossos proprietários de leite. Apoiamos também um curso do 

 1 



sindicato em Tabapuã que aconteceu dia 30/11 e 01 e 02/12, foi um curso de retro 
escavadeira e participaram 4 jovens aqui do município. E em relação ao requerimento da 
transmissão da sessão, eu agradeço a resposta e fico feliz que o senhor presidente esta 
correndo atrás, isso é importante para que todos tenham acesso à sessão da câmara. Por 
hoje seria isso, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite 
senhor presidente, caros colegas, população presente. Como o vereador Claudinei já 
comentou, eu também queria deixar aqui meus agradecimentos a cada vereador por esse 
primeiro ano desse mandato que passamos juntos. Mesmo atrasado aqui quero deixar 
meus parabéns para o funcionário Alexandre Matta desta casa que no dia 01 completou 
mais um ano de vida, deixar meus parabéns atrasado pra ele com muita paz e saúde, e 
também o vereador Bruno, que deus abençoe, muita paz e saúde. Seria isso e muito 
obrigado e um bom fim de ano. Usando da palavra o vereador Antonio disse: Boa noite 
senhor presidente, boa noite vereadores, prefeito municipal. Como já falaram é a ultima 
sessão ordinária, mas vamos precisar de extraordinária pra credito suplementar. Queria 
agradecer a população que esteve presente durante o ano aqui. Agradeço a todos e 
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 05 de fevereiro de 2018 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 04 dias do mês de dezembro de 2.017.- 
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