
ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2.018.- 
 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2018, 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 (04/12/2017), 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 004/2018 – do executivo 
Municipal – encaminhando prestação de contas 4° trimestre de exercício de 2017 – referente 
ao ensino; b) Oficio Contab./nº 006/2018 – do executivo Municipal – encaminhando 
prestação de contas da saúde - 3° quadrimestre de 2017; c) Oficio Contab./nº 007/2018 – 
do executivo Municipal – encaminhando documento referente ao RREO – 6° bimestre 2017 
– 3° quadrimestre RGF; d) Indicação n° 01/2018 – do vereador Manoel – indica roçar os 
canteiros da Praça Lourenço Gil Martins; e) Indicação n° 02/2018 – do vereador Douglas 
Freschi – indica roçar acostamentos das rodovias; f) Indicação n° 03/2018 – do vereador 
Douglas Freschi – indica melhora nas sinalizações das rodovias; g) Indicação n° 04/2018 – 
do vereador Douglas Freschi – indica reforçar pintura de “PARE” nas ruas da cidade; h) 
Indicação n° 05/2018 – do vereador Douglas Freschi – indica operação tapa buracos nas 
rodovias; i) Indicação n° 06/2018 – do vereador Bruno – indica ao executivo painel 
informativo de receitas e despesas; j) Indicação n° 07/2018 – do vereador Bruno – indica ao 
legislativo painel informativo de receitas e despesas; k) Requerimento 01/2018 – do 
vereador Claudinei – requer operação tapa buracos nas rodovias; l) Requerimento 02/2018 
– do vereador Claudinei – requer aumento salarial para os funcionários públicos e 
conselheiros tutelares; m) Requerimento 03/2018 – dos vereadores Bruno e Ezequiel – 
requerem informações da indicação do conselho municipal de turismo; n) Requerimento 
04/2018 – dos vereadores Antonio, Bruno, Douglas Freschi e Ezequiel – requerem 
informações dos gastos da câmara municipal no exercício de 2017 junto com as copias das 
notas fiscais. 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 01/2018 – do vereador Claudinei – requer 
operação tapa buracos nas rodovias, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém 
querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. 2) Requerimento 
02/2018 – do vereador Claudinei – requer aumento salarial para os funcionários públicos e 
conselheiros tutelares, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. 
Quero parabenizar o nobre vereador pela iniciativa deste requerimento, é muito importante 
que seja feito o estudo porque todos os funcionários merecem, todos fazem um bom 
trabalho no nosso município. E é muito importante este estudo para ver se tem condições 
para dar esse aumento. Sou a favor deste requerimento, boa noite. Usando da palavra o 
vereador Antonio disse: boa noite senhor presidente, vereadores, população presente. 
Falando em aumento de salário dos funcionários, fechamos o ano de 2017 em 51.72 gastos 
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com servidor e o limite que o tribunal de contas exige a não ser ultrapassado é 51.30, então 
ultrapassamos, não sei se esses números estão corretos porque em outubro passamos 
abaixo da media depois em novembro e dezembro passamos da media do percentual 
permitido. Todos desejam dar um aumento para os funcionários, obrigado. Usando da 
palavra o vereador Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, população 
presente. Referente a este requerimento, ano passado fizemos esse mesmo requerimento e 
recebemos uma resposta que estava sendo feito um estudo para fazer uma reestruturação 
no quadro dos funcionários, mas mesmo não dando pra dar esse aumento que incorpore 
essas gratificações ou outras coisas no salário dos funcionários acho que isso ajudaria 
muito, então fiz esse requerimento porque os funcionários pediram, então a gente tem q ver 
alguma forma, por isso o requerimento, obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel 
disse: só pra por uma parte, foi feito mesmo esse requerimento ano passado, e foi feito um 
estudo, mas infelizmente quando estava para acontecer caiu a arrecadação, e esperamos a 
coisa melhorar. Usando da palavra o vereador Paulo disse: boa noite senhor presidente, 
nobres vereadores, população presente. Hoje o assunto sobre os funcionários, sobre o 
requerimento do Gil e a indicação do Douglas, o prefeito esse ano tem mais uma obrigação 
com um grande número de funcionários, que é a sexta parte do salário, que é os 
funcionários que foram concursados em 98 que tem direito a um sexto do salário dele, é 
uma obrigação e isso esta no estatuto do funcionário, então acho que encima desse estudo 
tem que colocar essa sexta parte, é um direito dos funcionários e uma obrigação do 
executivo. Muito obrigado e uma boa noite. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em 
votação, e foi aprovado por unanimidade. 3) Requerimento 03/2018 – dos vereadores 
Bruno e Ezequiel – requerem informações da indicação do conselho municipal de turismo; o 
senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa 
noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Fiz uma indicação ano 
passado referente ao conselho do turismo no município, então como não tivemos resposta, 
fiz um requerimento para que ele responda escrito para gente, seria isso, muito obrigado. 
Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite a todos. Quero 
parabenizar o vereador Bruno por essa iniciativa. Eu fiz um pedido para Renata Abreu do 
meu partido, ela disse que o valor já estava destinado para o município, essa emenda não 
chegava e a gente foi cobrar ela, mas ficamos sabendo que por falta deste conselho nós 
perdemos a emenda, não só nosso município mais muitos perderam. Boa noite e muito 
obrigado. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade. 4) Requerimento 04/2018 – dos vereadores Antonio, Bruno, Douglas Freschi 
e Ezequiel – requerem informações dos gastos da câmara municipal no exercício de 2017 
junto com as copias das notas fiscais, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando 
da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez quero cumprimentar todos. Sobre esse 
requerimento, assim como foi lido, a gente pede explicação e o que esta acontecendo, 
sabemos que está no portal da transparência, simplesmente estamos cumprindo nosso 
trabalho de fiscalizar e mostras transparência para a população. 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 Bruno 
disse: boa noite a todos.  Vereador falou sobre o curso de jardinagem. O vereador também 
falou das suas viagens e acompanhando o deputado Rodrigo Garcia onde fizeram pedidos a 
ele, entre outros deputados. O vereador também falou sobre a sua indicação: fiz uma 
indicação de um painel informativo de receitas e despesas para o prefeito e par ao 
presidente da câmara. Sobre o aumento de salário para os funcionários, gostaria muito que 
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isso acontecesse, mas infelizmente é complicado, mas vamos buscar alguma forma de 
melhorar essa folha. Seria isso, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel 
disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Sobre a 
indicação tapa buraco, nosso município está precário e infelizmente está difícil. Foi feito um 
pregão para compras essa massa asfaltica, mas a empresa que ganhou esta parada para 
fazer limpeza dos equipamentos deles e isso o tempo vai passando e os buracos 
aumentando, mas quando a empresa estava pronta para entregar a massa, ela foi notificada 
pela CETESB com falha na empresa, então tem que esperar ou chamar a segunda que 
ganhou e por isso esta essa demora. Estamos indo buscar recursos com os deputados e 
com o futuro governador só estamos esperando as respostas, espero que todos os nossos 
pedidos aconteçam e quem ganha com isso é a nossa população. Estive com Luiz Carlos 
Motta e solicitei uma ajuda onde ele disse que ia ajudar com alguma coisa, no dia 12 de 
janeiro entreguei o pedido em mãos com um oficio pedindo 80.000,00 oitenta mil reais. E 
logo ele me ligou dizendo que já estava liberado esse dinheiro, e fiz um oficio agradecendo 
os deputados. Vamos em frente, muito obrigado e uma boa noite a todos. Usando da palavra 
o vereador Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas. Gostaria de estar 
falando do sorteio das 109 casas da CDHU onde varias famílias foram sorteadas e as 50 
primeiras serão entregues em março e as outras 59 no final do ano. Referente aos buracos 
das rodovias, e nos fizemos o requerimento porque a população estava cobrando da gente e 
queremos um parecer do senhor prefeito. Usando da palavra o vereador Bruno disse: 
esclarecendo a questão dos cursos, são realizados pelo sindicato rural, as vezes com o 
apoio da prefeitura as vezes não, apóia o curso ou o transporte, porem a prefeitura não tem 
essa obrigação pois esses cursos são realizados por outro órgão. Usando da palavra o 
vereador Antonio disse sobre as parcerias que arrumaram os buracos da rodovia e das 
demoras por causa das chuvas. 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 fevereiro 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 fevereiro de 2.018.- 
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