
ATA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2.017.- 
 

Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 (06/02/2017), 
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 008/2017 – do Executivo Municipal – encaminhando 
Prestação de Contas 4° Trimestre do Exercício de 2016 – Referente ao ENSINO; b) Oficio 
Contab. nº 011/2017 – do Executivo Municipal – encaminhando Prestação de Contas da Saúde - 
4° Quadrimestre de 2016; c) Oficio Contab. nº 012/2017 – do Executivo Municipal – 
encaminhando Documentos Referente ao RREO – 6° BIMESTRE 2016 – 3° QUADRIMESTRE 
RGF; d) Oficio GP nº 043/2017 – do Executivo Municipal – encaminhando Projetos de Lei n°s 
02/2017 e 03/2017; e) Indicação n° 012/2017 – dos vereadores Antonio, Bruno, Douglas Freschi 
e Ezequiel – indica sessões da câmara municipal de Novais sejam filmadas com transmissão ao 
vivo e registro técnico futuro; f) Indicação n° 013/2017 – do vereador Flavio – indica colocar 
iluminação nos locais das estações elevatória, local que fica as bombas da lagoa de tratamento; 
g) Indicação n° 014/2017 – do vereador Flavio – indica verificar nas vicinais que ligam ao 
município onde faltam placas de sinalização; h) Indicação n° 015/2017 – do vereador Flavio – 
indica colocar cestos de lixo na frente do clube recreativo vereador Eduardo Fernandes dias; i) 
Indicação n° 016/2017 – do vereador Flavio – indica colocar tanque de inox no centro de 
recepção de leite; j) Indicação n° 017/2017 – do vereador Flavio – indica iluminação do campo; 
k) Indicação n° 018/2017 – do vereador Flavio – indica fazer repintura de todas as faixas de 
pedestres e sinal de pare das ruas da cidade; l) Indicação n° 019/2017 – do vereador Flavio – 
indica colocação de placas na entrada de nosso município “Novais perímetro urbano” e “seja 
bem vindo”; m) Indicação n° 020/2017 – do vereador Flavio – indica refazer canaleta de 
escoamento de águas pluviais da rua major João Batista Novais, esquina com a Rua Guilherme 
Boris; n) Indicação n° 021/2017 – do vereador Flavio – indica fazer uma canaleta e uma galeria 
de águas pluviais na Rua Eduardo Bueno Brandão esquina com a Rua Antonio Sanches; o) 
Indicação n° 022/2017 – do vereador Flavio – indica colocar guias onde está faltando; p) 
Indicação n° 023/2017 – do vereador Flavio – indica aquisição de carrinho para transporte de 
urna funerária; q) Indicação n° 024/2017 – do vereador Flavio – indica construção de um muro 
em frente ao velório municipal na rua: João Velho Domingues; r) Requerimento n° 02/2017 – do 
Vereador Claudinei – requer a concessão mensal de uma cesta básica aos conselheiros tutelares 
ativos do município; s) Projeto de Lei n° 02/2017 – do Executivo Municipal – que Autoriza o 
Poder Executivo de Novais a abrir Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária do Exercício 
de 2017, objetivando o atendimento de despesas com recursos remanescentes do FUNDEB do 
Exercício de 2016; t) Projeto de Lei n° 03/2017 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder 
Executivo de Novais, a abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária do Exercício de 2017, 
objetivando o encerramento do Contrato de Repasse celebrado com o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, tendo como objeto a Aquisição de Patrulha Agrícola; u) Projeto de 
Lei Complementar n° 01/2017 – do Legislativo Municipal – que institui na câmara municipal de 
Novais, gratificação de função aos servidores efetivos, e dá outras providencias. Esgotada a 
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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 n° 02/2017 – do Vereador Claudinei – requer a concessão mensal de uma cesta 
básica aos conselheiros tutelares ativos do município, o senhor Presidente colocou em 
discussão; Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, população presente desde já nossos agradecimentos. Senhor presidente referente 
ao requerimento do nobre vereador Claudinei, gostaria de relatar que este caso não só agora, 
mas assim com o prefeito atual que foi eleito já estivemos em reunião e discutindo esse assunto. 
Nós sabemos que o conselho tutelar ele é merecedor desse beneficio, já esta sendo preparado e 
todos senhores vereadores irão acompanhar esse caso para que venha e os conselheiros sejam 
beneficiados. Seria só isso, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: boa 
noite senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente é com muita alegria de ver o 
pessoal participando das sessões. Referente ao requerimento , realmente na ultima eleição que 
foram eleitas as meninas do conselho, elas procuraram mesmo na gestão anterior, sobre a 
possibilidade de fazer esse vale alimentação para elas. Tive conversando com elas também e 
chegamos em uma conclusão e por se tratar de período eleitoral já tinha o parecer jurídico que 
não era possível de dar esse beneficio. Na época assumi compromisso com elas, que 
independente de quem ganhasse a eleição ou não a partir desse ano a gente estaria atrás, estou 
fazendo esse requerimento cumprindo o que eu falei com elas. Tenho certeza absoluta como o 
vereador Ezequiel falou que o senhor prefeito vai ver com carinho e já deve estar estudando a 
possibilidade de dar esse vale para as conselheiras. Muito obrigado. Usando da palavra o 
vereador Antonio disse: boa noite presidente, vereadores, platéia. O valor que os conselheiros 
recebem são baixo, eu só quero lembrar que eles recebiam dois salários mínimos e teve uma 
proposta do executivo para baixar, não lembro o ano. As conselheiras tem um trabalho difícil e 
tem o reconhecimento de receber um valor maior.  Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou 
em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) Projeto de Lei n° 02/2017 – do Executivo 
Municipal – que Autoriza o Poder Executivo de Novais a abrir Crédito Adicional Especial na Lei 
Orçamentária do Exercício de 2017, objetivando o atendimento de despesas com recursos 
remanescentes do FUNDEB do Exercício de 2016, o senhor Presidente colocou em discussão, 
ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 3) Projeto de 
Lei n° 03/2017 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder Executivo de Novais, a abrir 
crédito adicional especial na Lei Orçamentária do Exercício de 2017, objetivando o encerramento 
do Contrato de Repasse celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
tendo como objeto a Aquisição de Patrulha Agrícola, o senhor Presidente colocou em discussão; 
Usando da palavra o vereador Douglas Freschi disse: boa noite a todos, presidente, secretario, 
mesa, demais companheiros e população presente. Esse credito só foi devolvido por que as 
pessoas não tiveram responsabilidade de querer comprar os equipamentos para agricultura, tem 
alguns vereador aqui que sabe a necessidade dos agricultores. Então esse credito vai ser 
devolvido para o estado, pois não foi utilizado pela gestão anterior, mas infelizmente não foi. 
Usando da palavra o vereador Claudinei disse: referente ao projeto de lei. Vamos começar do 
principio. Esse convenio foi assinado através do ministério da agricultura, foi aquela aquisição do 
trator azul que nós temos aqui, foi comprado uma carreta agrícola metálica, comprado um 
tanque, roçadera e um triturador. O que acontece, na época foi comprado tudo isso com o 
dinheiro que veio do governo e sobrou. Se sobrou é porque não roubou, se sobrou dinheiro é 
porque foi feito uma boa compra, seria pior se estivesse faltando dinheiro. Usando da palavra o 
vereador Douglas Freschi disse: a questão nobre vereador é o seguinte, teria tempo sim, se as 
pessoas tivessem realmente querer ver o crescimento do município, infelizmente eles não 
fizeram e teve que devolver, e o senhor sabe as dificuldades que a agricultará enfrenta 
principalmente os pequenos agricultores de nossa cidade tinha tanque, jumbinho, ciladeira, 
plantadeira para poder comprar, infelizmente as pessoas não foram atrás, não tiveram interesse 
e deixou devolver e hoje é mais difícil de conseguir, muito obrigado. Usando da palavra o 
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vereador Claudinei disse: só para encerrar o assunto, o nobre colega esta entrando agora, a 
prefeitura não funciona assim. Não é porque eu tenho o dinheiro e vou lá comprar, você tem que 
abrir uma licitação, pregão, tem que ter um tempo para fazer toda essa documentação. A 
prefeitura demora, para fazer um pregão de qualquer coisa é sessenta dias. Pega a nossa 
alimentação escolar que não foi nem feita ainda, porque esta sendo programado e demora, não é 
de uma hora para outra. Muito obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite 
mais uma vez. Eu gostaria de acrescentar vereador Gil, que estávamos juntos nessa época, e foi 
uma conquista importante na área rural do nosso município. Agora, se tivesse feito um 
levantamento especifico ante de pregão, ante de tudo, as vezes poderia ter evitado de devolver 
esse valor, mas infelizmente não aconteceu isso e quem perdeu foi a área rural, mas acontece a 
falhas e ninguém é perfeito. Na época eu deu meus parabéns ao executivo, porque tudo que vem 
hoje é bem vindo ao município. Muito obrigado. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa 
noite a todos, boa noite presidente, mesa, colegas, população presente. Eu queria deixar 
registrado o seguinte. Nos sabemos que ninguém é perfeito e também não estamos falando que 
roubou e que não roubou, mas acho que esse valor não é todo dia que se consegue. Então no 
caso deveria ter tido um esforço para que conseguisse utilizar esse dinheiro da melhor forma 
possível, o máximo de recursos que pudesse estar adquirindo seria importante. É importante que 
isso não se repita de agora para frente, não podemos perder dinheiro, ainda mais nessa crise 
que estamos passando e difícil de conseguir recursos. Hoje seria de muito valia, o vereador 
Douglas deu exemplo de coisas que poderia ser comprado com esse valor e deixamos de ter por 
uma falta de atenção, temos que ficar atento para que não aconteça novamente. Obrigado 
senhor presidente. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 4) Projeto de Lei Complementar n° 01/2017 – do Legislativo Municipal – que 
institui na câmara municipal de Novais, gratificação de função aos servidores efetivos, e dá 
outras providencias, o senhor Presidente colocou em discussão; Usando da palavra o vereador 
Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Gostaria 
de deixar aqui da minha parte, referente ao projeto que é referente à gratificação. Na gestão 
passada que eu estive como presidente assumi após o acidente ocorrido com o nobre colega 
bolinha. Passei por esse fato que foi obrigado por cobrança do tribunal de contas que teria que 
ser regulamentado essa situação, foi feito uma reunião com todos os vereadores independente 
de partidos, porque se tratava de um assunto da casa de leis. Então senhor presidente e 
senhores vereadores, eu sou a favor da gratificação e sei que cada funcionário exerce a sua 
função e tem essas outras funções que eles tem que estar exercendo porque não temos pessoal 
suficiente. Agora referente ao projeto de lei complementar, eu sou contra. Por motivo, que eu 
acho que não aqui não estamos de brincadeira aqui cada vereador exerce a sua função, e a 
gente merecia ter um pouco mais de respeito dessa mesa diretora. Ter passado para gente esse 
conhecimento ao ter feito reuniões para ser discutido. Na verdade no passado foi discutido isso 
teve bastante tempo ate chegar em uma conclusão. Os funcionário são merecedores dessa 
gratificação mas eu acho que poderia ter feito uma reunião com todos os vereadores para ser 
discutido e com todas concordando com o assunto. Deixo relatado que sou a favor da 
gratificação, mas acho que merecemos mais atenção perante essa mesa diretora e essa 
presidência. Usando da palavra o vereador Bruno disse: quero deixar registrado aqui. Eu acho 
que toda pessoa que trabalha tem o direito de ser reconhecido a ter seu aumento, sua 
gratificação, mas não concordo nesse projeto são as porcentagens. De dez a cinqüenta por 
cento é muito auto e não condiz com a realidade na nossa cidade e do nosso país, esta tendo 
corte de gastos em muitos lugares. No meu entendimento eu sou contra as porcentagens que 
foram colocadas, nos podemos discutir esse projeto e o que pode ser feito. Não que os 
funcionários sejam merecedor mas eu acho que nos temos que rever isso, porque funcionários 
da prefeitura estão três anos sem reajuste salarial, são órgãos distintos, mas temos que ter um 
pouco de bom senso, e eu sou contra essa parte do projeto. Obrigado senhor presidente. 
Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, no qual foram quatro votos a contra, dos 
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vereadores: Antonio, Bruno, Douglas Freschi e Ezequiel; e foram quatro votos a favor, dos 
vereadores: Claudinei, Douglas Jorge, Manoel e Paulo, assim o senhor presidente deu seu voto 
de desempate aprovando o requerimento. 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, senhores 
vereadores, população presente desde já agradeço. Gostaria de deixar registrado que estivemos 
ontem participando de um seminário da habitação em Novo Horizonte a convite do deputado 
Marcos Zerbine e da agencia de desenvolvimento de Monte Auto, esteve presente o nosso 
prefeito, nossos companheiros vereadores: Bruno, Paulo e o Douglas Jorge, agradeço em nome 
do deputado onde ele pediu para que fosse dado os agradecimentos a todos que compareceram. 
Também gostaria um evento que passou que foi a festa da terceira idade onde teve presente 
todos os vereadores, ficamos felizes de ver nossos idosos e familiares participando, então quero 
parabenizar o executivo que tem fito esse belíssimo jantar para todo o grupo da terceira idade e 
todos que participaram e ajudaram com todo carinho. Também quero comentar o pedido da 
indicação do vereador Flavio da iluminação no campo, que isso é importante e o esporte é um 
passo para a saúde de cada um, esse pedido a gente tem feito no passado. Inclusive estarei indo 
para São Paulo onde tenho recebido um convite do deputado estadual Gilmar Jimenez, e estarei 
em seu gabinete e ele estará encaminhando um pedido dele para o nosso município, e deixarei 
um pedido na área do esporte, não somente para iluminação mas algumas benfeitoria e farei 
com todo carinho. E referente também sobre a iluminação da bomba , é importante, não só a 
iluminação como a própria elevatória da bomba que vinha desligado e é lamentável, sempre tive 
acompanhando e tenho varia filmagens e fotos tiradas. E a primeira coisa que o senhor prefeito 
fez foi gastar setecentos reais para estar arrumando e já esta em funcionamento e a outra bomba 
já esta em manutenção que é a bomba reserva. Também gostaria de parabenizar o pessoal que 
desenvolveu o carnaval no município. E outro assunto que não poderia deixar de comentar, onde 
estivemos em Novo Horizonte, tivemos uma conversa com o deputado onde ele ficou disposto de 
estar participando em breve com a gente a partir do mês que vem, e pediu para preparar alguns 
pedidos e vai estender o seu apoio para o nosso município. Eu creio que nos hoje em Novais 
temos oportunidade de chegar no executivo e conversar, discutir, dar opinião, isso é importante. 
Não só os vereadores mas como a população também. A indicação é um trabalho do vereador 
indicar, na gestão passada mesmo o nobre vereador tem feito muitas indicações, mas acho que 
não foi feito nenhuma, não me lembro. Vamos conversar, ver o que pode e o que não pode, 
vamos buscar recursos com nossos deputados, eu como representante da população que por 
meu trabalho em primeiro lugar e buscar o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado e uma 
boa noite. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: boa noite novamente senhor 
presidente, nobres colegas, população. Hoje antes da sessão estivemos reunidos aqui junto com 
o jurídico e da contabilidade para estar discutindo alguns assuntos relevante ao município, onde 
também estava participando o prefeito municipal. Gostaria de deixar bem claro que falamos para 
ele que o que é bom para o município vamos estar trabalhando junto. Me coloquei a disposição 
para estar indo junto com ele em São Paulo resolver um problema da CDHU junto com o 
deputado Rodrigo Garcia  que é do meu partido. As eleições acabaram no dia três de outubro, 
hoje temos que trabalhar em prol ao nosso município. Falei para ele e parabenizei pela 
confraternização da terceira idade, não só a ele mas todos que ajudaram ali. E também 
parabenizá-lo pelo carnaval. Obrigado. Usando da palavra o vereador Bruno disse: eu queria 
falar da indicação que foi feita de uma iniciativa minha e teve um apoio dos vereadores: Nico, 
Douglas e Ezequiel. Nos dias atuais a transparência é muito importante para os munícipes. 
Então fiz uma indicação para que a sessão da câmara seja transmitida e disponibilizada no site 
para que a população possa acompanhar o nosso trabalho, tem cidades vizinhas que já tem esse 
recurso, então eu acho que precisa ser um levantamento e sei que o senhor presidente estará 
fazendo esse levantamento, e depois estar passando para nos os custos, se é possível ou não 
fazer esse trabalho, ou se tem outras maneiras mais baratas, o importante é que seja 
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disponibilizado para a população. Queria deixar registrado também que no dia nove do dois a 
gente esteve em São Paulo, eu, Douglas, vice prefeito e o prefeito, estivemos em reunião com o 
deputado estadual Davi Zaia e a deputada federal Poliana Gama. Discutimos em relação a 
agricultura, melhor caminho, as rotatórias nas três rodovias e na educação. Estivemos também 
na secretaria do esporte e lá foi protocolado um kit para o esporte e foi atendido e o prefeito 
estará indo lá pra retirar esses equipamentos. É importante estar cobrando e é importante estar 
buscando recursos para a nossa cidade. Queria falar também algumas coisas que ficaram 
abertas na sessão anterior. Em relação das indicações, lombada, entulhos, buracos. A prefeitura 
esta com a folha de pagamento alta, em certos setores esta faltando pessoal, prefeito esta 
encontrando dificuldades, temos que ter um pouco de paciência. Foi feita uma indicação sobre a 
farmácia vinte e quatro horas, e a informação é que fica um funcionário com a chave e o que for 
necessário a chave esta lá para a farmácia ser aberta. Sobre os carros que foram pegos em 
estado critico já estão sendo arrumados. Sobre a ponte de Novais a Catanduva, respeito o 
trabalho que foi feito e falar que o Fabio teve participação na aquisição do recurso da ponte, 
apesar do recurso vim para a cidade de Catanduva, ele pediu muita atenção para esse problema 
que estávamos enfrentando. E a CDHU, houve um corte de gasto do governo, então o governo 
diminuiu pela metade o repasse, infelizmente estamos com esse problema. E sobre as 
indicações de hoje, já foram comentadas algumas aqui. Tenho certeza que o prefeito tem grande 
interesse de estar fazendo elas, mas gostaria de deixar registrado que a cidade foi pega em uma 
situação complicada e que ele esta fazendo o possível para fazer o máximo, a maioria foram 
problemas não resolvidos pela administração passada, então temos que ter paciência, porque o 
que não foi feito em quatro anos, não é em cinqüenta dias que nos vãos resolver. 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 março 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 20 dias do mês de fevereiro de 2.017.- 
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