
ATA DA 3ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2.017.- 
 

Aos seis dias do mês de março 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 (20/02/2017), 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) Comunicado nº. CM005300/2017 – do 
Ministério da Educação – informando liberação de recursos; b) Indicação n°. 025/2017 – do 
Vereador Flavio Aparecido Simão – Colocar Luminárias novas e substituir as antigas por 
luminárias modernas; c) Indicação n°. 026/2017 – do vereador Paulo – indica data base de 
reajuste para os funcionários da prefeitura; d) Moção de Congratulações n°. 03/2017 – do 
Vereador Ezequiel Correa de Araújo – apresenta moção de Congratulações para o senhor 
José de Oliveira; e) Requerimento n°. 03/2017 – do vereador Claudinei – requer a extensão 
do abono aos servidores vinculados ao regime celetista; f) Projeto de Lei n°. 04/2017 – do 
Executivo Municipal – que Define a identificação institucional do Fundo Social de 
Solidariedade de Novais para o período de 2017/2020. 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 
Congratulações – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – apresenta moção de 
Congratulações para o senhor José de Oliveira, o senhor Presidente colocou em discussão; 
Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, população presente. Senhor presidente, referente a moção que eu tenho 
destinado com muito carinho a uma pessoa do nosso município, é um orgulho para gente, 
uma pessoa que já mora a quarenta anos aqui em Novais, e a cinqüenta e quatro anos ele é 
representante da palavra de Deus, uma pessoa que leva as coisas boas de Deus para 
aquelas que querem ouvir. Me lembro quando mudei para Novais as primeiras coisas que 
ouvi foi essas palavras da parte dele. Me sinto feliz em fazer essa moção, para essa pessoa 
do bem, e nos do poder legislativo temos costume de fazer uma moção de pesar, e por esse 
motive fiz ano passa uma moção para a dona Maria dos Santos Trindade, da nossa cidade. 
Eu pensei diferente, podemos fazer isso em vida enquanto a pessoa esteja em vida com a 
gente, por mais simples que seja a homenagem a pessoa estará vendo. Agradeço aos 
senhores vereadores que acham que devem aprovar essa moção, e quero falar que pelo 
menos uma vez por mês estarei fazendo uma moção dessa, vou estar lembrando de todos, 
é simples mas é feita de coração. Agradeço mais uma vez a Deus e agradeço a todos os 
senhores vereadores e toda a família Oliveira, que Deus abençoe. Ninguém mais querendo 
discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) Requerimento n°. 
03/2017 – do vereador Claudinei – requer a extensão do abono aos servidores vinculados ao 
regime celetista, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, 
colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 3) Projeto de Lei n°. 04/2017 – do 
Executivo Municipal – que Define a identificação institucional do Fundo Social de 
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Solidariedade de Novais para o período de 2017/2020, 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 Ezequiel disse: mais uma vez boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
população presente, agradecer a presença do padre Baby. Senhor presidente eu gostaria de 
estar comentando referente a indicação da luminária, acredito que isto é bastante viável sim, 
só que Novais esta no inicio de um mandato, no qual foi feito o mês de janeiro o pagamento 
da conta de luz não pago de novembro e dezembro, eu acredito que o executivo esta 
olhando. Parabenizo o vereador Nico que levanta cinco da manha e verifica todas as luzes 
para ver se tem alguma queimada ou não, a preocupação da parte do executivo como da 
parte do legislativo e nas medidas possíveis estará sendo feita. Referente à indicação do 
vereador Paulo, sobre o reajuste, esperamos que as coisas melhorem onde já estamos a 
três anos sem ter esse reajuste, inclusive já tenho feito indicação e vários pedidos e não foi 
possível fazer esse reajuste. Voltando mais uma vez, referente a moção, estou muito alegre 
e estou muito grato de estar entregando essa moção. Também não poderia de deixar de 
parabenizar com todo orgulho no qual ela foi convocada para disputar o campeonato 
paulista no time Catanduvense de basquete, nossa amiga Helen Reis, é um orgulho para o 
nosso município, que você seja um sucesso nesse campeonato. Queria parabenizar também 
um homem que incentiva o esporte aqui no nosso município que é o nosso amigo Valter 
Mendes, que já tem vários atletas se destacando ai, e ele ajudam muito essa juventude e 
representa nossa Novais, meus parabéns. Estive em São Paulo a convite do deputado 
estadual Gilmar Gimenez, que marcou uma agenda em seu gabinete, apesar de que essa 
dificuldade que estamos vivendo sabemos nada esta sendo liberado, só que temos que 
deixar encaminhado alguma coisa. E como sempre comento, estarei fazendo o máximo para 
o nosso município, pelo menos tentando buscar, estou fazendo todo possível. Muito 
obrigado, uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Usando da palavra o vereador 
Ezequiel disse: boa noite caros colegas, população presente, padre Baby. Desde já, gostaria 
de parabenizar as mulheres pelo dia oito que é o dia das mulheres. Gostaria de estar 
falando que foi falado na ultima sessão, foi falado da devolução de 31.849,38, foram 
adquiridos cinco equipamentos no valor de 145.090,00 e o valor do repasse que foi feito foi 
de 165.750,00 esse repasse foi assinado dia 24/09/2014 e o repasse foi feito dia 04/09/2015. 
Gostaria de deixar bem claro que ate o nobre vereador Claudinei teria dito que tinha de trinta 
a sessenta dia para fazer a licitação, então foram adquiridos dia 28/10 a 02/12 e foram 
pagos 29/02/2016, então do mês dos ao mês doze seriam dez meses, acho que em dez 
meses daria para ser feito a licitação de novos equipamentos. E gostaria de estar falando 
que ficaram parcelados 1.400.000,00 de INSS de divida e 1.300.000,00 de restos a pagar, 
isso todo mundo sabe. Comunico a todos que as indicações feitas podem estar conversando 
com o prefeito, vendo o que podemos e não podemos estar fazendo. Tenham todos uma 
boa noite. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite aos nobres colegas, 
população aqui presente, padre Baby, é de grande importância a participação de vocês. 
Para deixar as coisas bem claras vou estar passando para vocês um pouco da de situação 
que se encontra o nosso município hoje, no ano de 2016 a prefeitura arrecadou 
18.000.000,00 e tinha uma divida de restos a pagar dia 31/12/2015 no valor de 392.182,00, 
em 2016 dia 31/12 essa divida passou a 1.329.423,24, então a divida subiu quase um 
milhão no ano de 2016, isso é fora outras coisas. É importante falar também quase um 
milhão e meio de INSS, a divida do nosso município hoje do dia 31/12 ao dia 01/01 ela 
chegou a 2.800.000,00, é uma coisa que deixa a gente triste de ver o nosso município nessa 
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situação. O prefeito em 54 dias de governo fez três folhas de pagamento, pagou encargos 
que estava sendo deixados para trás pela antiga administração, agora esta pagando 
parcelamento da administração passada. Todos merecem aumento, mas a gente tem que 
olhar também para a situação do nosso município, infelizmente o município foi pego dessa 
forma, temos que lutar para que a coisa melhore e seja dado um aumento para os 
funcionários que já fazem três anos que não tem um reajuste. Queria falar também sobre a 
minha indicação que fiz na sessão passada, teve uma repercussão legar e a importância de 
dar essa transparência para os munícipes. Seria só isso, muito obrigado. Usando da palavra 
o vereador Antonio disse: boa noite senhor presidente, mesa diretora, vereadores, platéia. 
Sem platéia e fácil trabalhar, com platéia é diferente, isso é democracia. Dia oito de março é 
dia internacional da mulher. Relação as finanças, já falamos que pagamos três folhas de 
pagamento, pagamos a folha referente a dezembro em janeiro, final de janeiro foi pago 
referente a janeiro, foi fago em fevereiro a folha referente a fevereiro, e todo dia vinte vence 
a previdência das empresas. O prefeito Fabio e seu assessor estão pagando todas as 
contas em dia sem atraso. Em relação a indicação do Claudinei são poucos funcionários 
celetistas que será analisado pelo prefeito. E a indicação do Paulo da data base do reajuste, 
essa data base não temos, também vão olhar com carinho essa indicação. Muito obrigado. 
Usando da palavra o vereador Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, 
padre Baby aqui presente, muito obrigado. E hoje em especial ao dia das mulheres dia oito 
de março. Gostaria de deixar registrado senhor presidente que no próximo dia treze o Paulo 
estará aniversariando, desejo feliz aniversario. Gostaria de explicar meu requerimento, que é 
os funcionário celetistas terem o mesmo direito que os outros funcionários, eles recebem 
tudo, menos a abonada. Outra coisa que observei na cidade fizeram a pulverização nos 
esgotos da cidade, e desde já parabenizar o senhor prefeito. Seria só isso, muito obrigado. 
Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite senhor presidente, 
caros colegas. Não poderia de deixar passar em branco e deixar meus parabéns a todas as 
mulheres novaense do Brasil, parabenizo a todas, que deus abençoe vocês. Também deixar 
meus parabéns ao nobre companheiro Paulo, que Deus te abençoe e te de muita paz e 
saúde e que possa ser sempre feliz. Seria só isso, muito obrigado e uma boa noite a todos. 
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 20 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 06 dias do 
mês de março de 2.017.- 

 
 
 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
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1º - Secretário 

 
 3 


