
ATA DA 3ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2.018.- 
 

Aos cinco dias do mês de março 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 (19/02/2018), 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 circular GP n° 010/2018 – tribunal de 
contas do estado de São Paulo – presidência; b) Oficio GP n° 059/2018 – do Executivo 
Municipal – encaminhando Projeto de Lei 02/2018; c) Oficio n° 014/2018 – do Legislativo 
Municipal – encaminhando requerimento do munícipe Pedro jardim par o executivo; d) 
Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2018 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – que 
dispõe sobre titulo de cidadão para o senhor Luiz Carlos Motta; e) Projeto de Decreto 
Legislativo n° 02/2018 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – que dispõe sobre titulo 
de cidadão para o senhor Marcos Zerbini; f) Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2018 – 
do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – que dispõe sobre titulo de cidadão para a senhora 
Cleuza Ramos Zerbini; g) Projeto de Lei n° 02/2018 – do Executivo Municipal – que 
Autoriza o Poder Executivo de Novais a abrir créditos adicionais na Lei Orçamentária do 
Exercício de 2018, destinados a investimentos, com recursos oriundos de repasses dos 
Governos Federal e Estadual, na forma que especifica; h) Oficio n° 015/2018 – do Vereador 
Ezequiel – retira os projetos de decreto legislativo n° 02/2018 e 01/2018. 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) 
PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL - Parecer 
desfavorável da comissão sobre o Projeto de Decreto Legislativo 01/2018, O senhor 
Presidente colocou em discussão; Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Referente a posição dessa 
comissão desse titulo, sei que cada um tem o direito de pensar, mas vem a clausula de 
reconhecimento da pessoa perante ao município. Se formos avaliar a pessoa que é o Luiz 
Carlos Motta, poucas pessoas conhecem, mas se buscar quem representa todos os 
funcionários do comercio ai ele é muito conhecido, faz um trabalho nos municípios em nível 
estadual e só no estado de são Paulo ele tem entregado mais de quatorze mil casa para os 
funcionários do comercio, aqui em Novais tem vários que trabalham lá e não conseguiram 
essas casas, mas hoje temos que plantar uma semente do bem para depois colher, eu 
penso dessa maneira, cada um tem o direito de votar da maneira que quiser, eu fiz a minha 
parte de cidadão de buscar o melhor para o município. Recentemente a acessória dele 
esteve aqui em Novais e a gente pediu a intervenção dele junto ao governador, ele não é 
deputado federal, simplesmente um suplente de deputado, mas ele é o conselheiro do 
governador e ele representa um papel muito importante e tem muita força política, esse é o 
motivo que eu tenho me aproximado dele e esse é o motivo que eu tenho mandado isso 
para a aprovação, mesmo assim quero agradecer todos os vereadores que forem contra ou 
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a favor, obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: boa noite presidente, 
senhores vereadores, população presente. Eu como presidente desta comissão, referente 
ao titulo, o que eu tenho pra dizer é que seguimos o regimento interno e uma delas são que 
a homenagem é só para quem tenha prestado serviços ao município. Ele não assinou essa 
liberação de verba que esta para ser liberada, em 27 anos do município demos 6 títulos de 
cidadão o primeiro foi para o Emanuel que foi delegado da cidade por muito tempo, depois 
foi para o senhor o cabo Moreira e o sargento Luiz também todos dedicaram a suas vidas 
como policia aqui no município, recente demos titulo para o Cindico que foi o ex prefeito 
quando distrito aqui e ajudou muito o nosso município, depois demos o só para dois 
deputados, Sinval Malheiros e o Rodrigo Garcia todos ajudaram o município de alguma 
forma e continuam ajudando a mais de 10 anos. Não que o senhor Luiz Carlos Motta não 
mereça, mas acho que temos pessoas que ajudaram mais o nosso município que seria 
outros deputados, estou seguindo o parecer junto com o regimento interno da nossa câmara. 
Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) 
Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2018 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – que 
dispõe sobre titulo de cidadão para o senhor Luiz Carlos Motta, O senhor Presidente colocou 
em discussão; Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores, população presente. Volto a falar sobre o assunto, mas 
volto a reafirmas sobre a reapresentação dele, que é o representante de todos os 
funcionários que trabalham no comercio e isso ai é um trabalho de tirar o chapéu, através 
desse trabalho ele é a pessoa quem mais recebeu títulos no estado de São Paulo, mas aqui 
foi recentemente e já esta depositado oitenta mil na conta da prefeitura para executar 
alguma obra, creio que vai ser usado para dar inicio na obra do banheiro da praça e como 
outros trabalhos, se aqui quisesse dar o titulo eles davam sim, muito obrigado. Usando da 
palavra o vereador Claudinei disse: Senhor presidente, nobres colegas. Concordo com o que 
o vereador Ezequiel falou sobre o Luiz Carlos Motta, mas seguindo o regimento e segundo 
essa ordem temos que ver os deputados que já ajudaram o nosso município anteriormente, 
se eu fosse listar tem 10 ou 12 deputados aqui. E essa verba que foi liberada não chegou. 
Vamos falar de verbas já liberadas anteriormente, Ezequiel. Quantas verbas a senhora Beth 
Sahão já liberou pra Novais, quantas o José Mentor já liberou, quantas o Marquezeli liberou? 
Entre outros deputados. Pode gravar senhor Ezequiel, não tem problema, pode gravar, fica a 
vontade. E com essas verbas que esses deputados passaram já tem obras concretizadas. 
Não tenho nada contra o deputado, o senhor Ezequiel falou que foi o Motta que liberou a 
verba, nem deputado ele é, não foi ele quem liberou. Vamos procurar deputados que 
ajudaram o nosso município, falei mais de 10 deputados e todos são dos dois lados e siglas 
partidárias, não estou defendendo ninguém, mas acho que no momento temos outras 
pessoas para estar valorizando, obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: 
mais uma vez boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Só 
quero falar vereador Claudinei, todos os deputados merecem e temos que reconhecer, nós 
homenageamos o Sinval para o Rodrigo, fiquei 25 anos no partido do Rodrigo e só sai 
porque é uma trairagem, e o que acontece lá a gente não fica sabendo de nada, hoje no 
meu partido eu ligo para o deputado e ele atende as minhas ligações e sem ninguém 
escondendo nada. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: relativo ao partido, esta 
aqui o vereador Douglas que também é do partido DEM, nos ficamos sabendo das verbas 
que vem para o nosso município, tanto que fomos os primeiros a serem comunicados sobre 
o CDHU e sobre o sorteio também e ficamos sabendo do ônibus para a educação que seria 
liberado, o deputado ligou para nós, recebemos o oficio aqui, falar que o partido não falava 
nada você vai me desculpar. . Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, a 
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votação ficou: 4 votos contra sendo eles dos vereadores, Claudinei, Flavio, Manoel e Paulo e 
5 votos a favor sendo eles dos vereadores, Antonio, Bruno, Douglas Jorge, Douglas Freschi 
e Ezequiel, PROJETO REPROVADO, POIS PRECISAVA DE DOIS TERÇOS DE ACORDO 
COM O ART. 202, §3, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS. 
3) Projeto de Lei n° 02/2018 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder Executivo de 
Novais a abrir créditos adicionais na Lei Orçamentária do Exercício de 2018, destinados a 
investimentos, com recursos oriundos de repasses dos Governos Federal e Estadual, na 
forma que especifica, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o 
vereador Claudinei disse: Senhor presidente, referente a esse projeto de lei de 100 mil reais 
é referente a uma aquisição de uma patrulha agrícola, não fala quem é o deputado, mas 
esse de 60 mil reais me parece que foi o Orlando Bolsone, recebi uma carta hoje 
comunicando sobre as verbas, vamos estar aprovando esse projeto porque é coisa boa para 
o município. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores, população presente. Esse Bolsone é muito humilde e 
merecedor do nosso respeito, tivemos com ele em São Paulo e entramos em vários 
assuntos e na ocasião ele falou que ia liberar esse valos para ajudar a nossa cidade, muito 
obrigado. Usando da palavra o vereador Antonio disse: boa noite presidente Flavio, 
vereadores, população presente. Esse projeto de lei tem que ter porque não era previsto 
essa verba para a prefeitura, então a gente tem que fazer a licitação, por isso esse projeto, 
para colocar esse dinheiro no orçamento. 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 Ezequiel disse: mais uma vez boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores, população presente. Quero desejar ao vereador Paulo que 
no próximo dia 13 estará completando mais um ano de vida, que deus esteja sempre 
presente na sua vida com muita paz e saúde. Gostaria também de comentar a respeito de 
alguns acontecimentos. A administração passada entrou e a nossa praça ficou naquela 
situação que veio do prefeito anterior, não conseguiu fazer nada, ela até comentou que tinha 
uma divida a ser paga com essa praça, então ela parcelou essa divida, foi onde nosso 
município começou a perder, e por isso a nossa praça ficou daquele jeito os quatro anos e 
só no final fez alguma coisa. Quando a gente foi verificar não foi pago nenhuma parcela e a 
divida esta a mais de 136 mil reais, foi onde a prefeitura fez com urgência o parcelamento, 
essa informação eu tenho e quem quiser saber da verdade procure a prefeitura. Outro 
assunte é lá na saída do córrego seco é um caso polemico onde os esgotos na época da 
chuva volta para dentro das casas, o executivo fez um acompanhamento, puxou o esgoto 
para outro lado onde resolveu o problema. Também na rua perto do João Darme onde foi 
feito uma caixa que vai ser jogada a água e vai ser tratada, temos que parabenizar. 
Estivemos em Brasília onde nós passamos em vários gabinetes e fomos bem recebidos e 
deixamos vários pedidos, sabemos que precisamos de muitas coisas e por isso a gente tem 
que correr atrás. Estive em São Paulo também com o deputado Gilmar Gimenez onde a 
gente foi pedir um reconhecimento para ele retribuir para o nosso município. Essa é uma 
parte o que a gente esta fazendo para a nossa cidade. E também referente ao projeto de lei 
01/2018 que dispõe da implantação de loteamento de interesse social no município de 
Novais, esse projeto como é de conhecimento de todos foi passado pelas comissões é pode 
ficar em analise por 40 dias, o presidente da associação esta a disposição de cada vereador 
para tirar a sua duvida. O único objetivo e acabar o problema habitacional e ajudar as 
famílias que não conseguiu a sua casa, sempre fiz o convite pra vocês e estou ajudando as 
famílias. E o pode acontecer que esse projeto não vai parar, analisem bem, tire suas 
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duvidas, vamos pensar com carinho nessas famílias para isso ser votado o mais rápido 
possível. Seria isso e agradeço a todos e Deus abençoe. Usando da palavra o vereador 
Bruno disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Estive 
com o prefeito na cidade de Andeara com o vice governador e estavam lá também vários 
deputados. Sobre a praça, na época estive com o prefeito em são Paulo onde ele foi avisado 
desses pagamentos em atraso e agora esta tentando parcelar isso para não bloquear os 
recebimentos de recursos. Na primeira sessão fizemos um requerimento querendo saber 
dos gastos da câmara e as suas notas, pelo que o vereador Gil leu, o senhor presidente não 
vai estar disponibilizando as notas pra gente, segundo esta no portal da transparência, eu 
não concordo e nada mais justo de ter um bom senso e estar disponibilizando para uma 
melhor analise dos vereadores, isso não é dinheiro meu é dinheiro da população, essa 
primeira gestão foi passado um valor muito  baixo para a prefeitura, um dos menores 
repasses, então na situação econômica de hoje uma verba a mais que volta para o nosso 
município poderia resolver muitos problemas, então queríamos analisar essas notas para ter 
um controle. E queria falar do projeto de lei da habitação que o Ezequiel comentou aqui. 
Estão falando que as pessoas que vão morar lá não vão pagar IPTU, mas o que eu entendi 
é que quando as pessoas adquirirem os terrenos elas vão começar a pagar o IPTU, foi isso 
que eu entendi do projeto, e não é que a prefeitura vai estar ajudando lá, é só se ela receber 
alguma verba. São famílias que precisam dessa moradia, vamos agilizar um pouco, vamos 
analisar, conversar. Por hoje seria isso, obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei 
disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Referente à 
resposta do executivo, quanto a operação tapa buracos, gostaria de perguntar quem foi a 
empresa que fez no começo do ano, olha, esse serviço nem põe perto do serviço que os 
funcionários da prefeitura fizeram esse vez, os funcionários fizeram um bom serviço. Volto 
falar que já passou mais de um ano do projeto com 30 cargos que o senhor prefeito pediu, 
gostaria se esse projeto vai acontecer. Parabenizar o vereador Paulinho que estará 
aniversariando. Tenham uma boa noite. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: só 
uma parte para falar da empresa que o vereador Gil comentou, aquela foi uma parceria com 
a usina e a usina contratou aquela empresa, não tem nada com a prefeitura, os demais 
serviços que foram feitos pelos nossos funcionários estão excelente. 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 19 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 05 dias do 
mês de março de 2.018.- 
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