
ATA DA 5ª (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2.018.- 
 

Aos dois dias do mês de abril 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 (19/03/2018), 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 
GP n° 075/2018 – do executivo municipal – resposta ao oficio n° 014/2018 – 
requerimento Sr. Pedro jardim; b) Indicação n° 008/2018 – do vereador Flavio – indica 
melhoria da Iluminação na Praça do Conjunto Habitacional Joaquim Domingues Faria; c) 
Requerimento nº. 06/2018 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – requerendo aumento 
do valor do vale alimentação dos funcionários públicos; d) Requerimento nº. 07/2018 – 
do Vereador Claudinei Cáceres Gil – requerendo um estudo sobre a viabilidade de dar a 
vacina da meningite meningocócica tipo B nas crianças do município de Novais; 
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 nº. 06/2018 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – 
requerendo aumento do valor do vale alimentação dos funcionários públicos, o senhor 
Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa 
noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Referente ao 
requerimento, sempre a gente tem comentado na tribuna e não me canso de falar que 
isso é o objetivo numero um do executivo, todos querem dar um aumento no tict ou na 
folha de pagamento, só que infelizmente todos sabem da situação atual, no ultimo 
concurso a folha de pagamento se inchou muito, um concurso que colocou muitas 
pessoas e isso é bom porque deu muito emprego, inclusive aqui na câmara a gente tem 
vários que entraram nesse ultimo concurso como a filha do nosso vereador Mané 
Cabrera e esposa de demais vereadores, a gente fica feliz com isso, mas infelizmente a 
folha se inchou. Está sendo feito um levantamento, foi feito ano passado e é o objetivo 
do executivo fazer uma reorganização para a melhoria, mas logo em seguida veio o 
impacto negativo q é a crise e a folha de pagamento caiu e esperamos que melhore, 
estamos vivendo um momento difícil, não podemos só pensar no tict, mas pensar em 
fazer a melhoria no salário dos funcionários que é que o prefeito quer, sou a favor que 
melhore para os nossos funcionários, mas sou contra o requerimento do nobre 
companheiro, boa noite. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: boa noite senhor 
presidente, nobres colegas, população presente. Primeiramente gostaria de falar sobre o 
concurso púbico que tivemos na administração anterior, realmente teve e realmente 
entrou bastante gente como esposa de vereador, como o nobre colega falou, filha de 
vereador, mas também entrou Irmã de vereador também, foram varias pessoas 
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capacitadas que entraram e não duvido de nenhuma que tenha entrado e não tenha 
capacidade de ter entrado. O nobre colega Ezequiel falou sobre a folha de pagamento 
que está inchada, eu queria dizer que o vale alimentação não entra na folha de 
pagamento, então não teria problema nenhum de dar esse aumento no vale refeição. 
Outra coisa, eu pedi no meu requerimento que seja feito um estudo para o aumento 
desse valor não estou exigindo nada, então se a gente for contra de o prefeito fazer um 
estudo, pode parar. E o nobre colega que me desculpe, não concordo com o parecer 
dele sobre o requerimento. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores, população presente. A respeito do requerimento, eu 
sou a favor ao aumento, acho que a defasagem não é de hoje e se não me engano vai 
para o quarto ou quinto ano, com certeza a gente é a favor do aumento, disse em 
sessão que vereador não gostaria de sair daqui e ter aprovado um aumento para os 
funcionários de 5,10 ou 20%, todos gostariam. Isso foi discutido enumeras vezes aqui 
nessa câmara, o assunto já foi estudado, já foram feitos requerimentos e sempre 
votamos a favor, mas o assunto está mais do que esgotado na questão desse 
requerimento, vamos brigar por esse aumento, no momento não vejo necessidade 
novamente de mais um requerimento solicitando as mesmas coisas, uma vez por mês 
tem um requerimento nesse sentido e por conta disso não deveríamos aprovar esse 
requerimento. Usando da palavra o vereador Antonio disse: boa noite senhor presidente 
Flavio, senhores vereadores, população presente. Realmente temos 260 funcionários, 
como o Gil falou o calculo do vale alimentação não entra no calculo de gastos com 
pessoal, portanto tivemos com o prefeito e ele está otimista e com desejo de fazer esse 
aumento no salário e no momento deveremos aguardar e esperar dele essa 
readequação do salário. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, onde o 
requerimento foi rejeitado com 5 votos contra, sendo dos vereadores Antonio, Bruno, 
Douglas Jorge, Douglas Freschi e Ezequiel, contra 3 votos a favor, sendo dos 
vereadores Claudinei, Paulo e Manoel. 2) Requerimento nº. 07/2018 – do Vereador 
Claudinei Cáceres Gil – requerendo um estudo sobre a viabilidade de dar a vacina da 
meningite meningocócica tipo B nas crianças do município de Novais; o senhor 
Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, 
onde o requerimento foi rejeitado com 5 votos contra, sendo dos vereadores Antonio, 
Bruno, Douglas Jorge, Douglas Freschi e Ezequiel, contra 3 votos a favor, sendo dos 
vereadores Claudinei, Paulo e Manoel. 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. Quero deixar alguns 
esclarecimentos, eu estive falando com o deputado Sinval Malheiros que é uma das 
pessoas mais influentes na área da saúde, aqui no nosso município mesmo ele tem feito 
muita coisa, mas onde tem epidemia desse caso o estado já se manifesta e toma as 
devidas providencias. Fiz um comentário na sessão anterior, esse requerimento foi feito 
simplesmente porque pedi a vacina, como já falei fui ate a secretaria da saúde para 
pedir a vacina para o meu filho, assim como ele favoreceu para o meu filho ele 
favoreceu para muitas as crianças do município, na administração passada eu sei que 
teve vários que foram atendidos e tomaram essa vacina. Eu não tenho vergonha de 
falar, sou vereador sim, luto pela minha cidade, não fico só sentado na cadeira 
reclamando não, eu não tenho condições, todo mundo sabe que sou motorista de usina 
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e hoje me encontro desempregado, Foi onde procurei a saúde como um cidadão. Se 
acontecer alguma epidemia aqui ou em cidades vizinhas eu vou ser o primeiro a buscar 
ajuda. Quero falar também que é fácil fazer indicações, requerimentos eu quero ver 
ajudar buscar recursos, na ultima viagem pra Brasília levamos vários pedidos e inclusive 
já temos respostas que em final de abril e começo de março Novais vai ser beneficiada 
por muitas conquistas e tiro o chapéu para o vereador Douglas Jorge que está indo 
buscando com o prefeito, e nessa ultima viagem a gente encontrou o deputado e cantor 
Sergio Reis uma pessoa humilde a qual eu pedi para o nosso presidente para 
encaminhar um oficio dos nossos agradecimentos pela verba liberada já esse mês na 
saúde no valor de 150 mil reais onde vai ser usado para comprar uma mini van e mais 
50 para ajuda na reforma. Já estão liberado 80 mil reais onde o Motta liberou e vai ser 
usado para fazer o banheiro no campo society já esta sendo feito o projeto para dar 
inicio. Pedindo a parte o vereador Paulo disse: a respeito do Motta ele me ligou e falou 
que ia liberar essa verba por causa das sementes plantadas nas eleições passadas 
onde o ajudei com 30 votos aqui no município e ele lembrou disso. Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: muito bom senhor vereador, dou os parabéns, mas quando 
solicitamos a presença da acessória dele aqui no município ele ligou para mim, é a 
mesma coisa com o Gilmar Gimenes onde consegui 171 votos pra ele e até poucos dias 
não conseguimos nada para Novais, fiquei encima ate que foi liberado 80 mil reais para 
ser usado para abrir o calçadão da nossa praça onde tem outras emendas ai de outros 
deputados que outros vereadores tem buscado em seus partidos onde já vai começas a 
construir o banheiro da praça e também o local da rodoviária do ônibus e mexer dos dois 
lados do calçadão, então são trabalhos que estamos buscando, se ficarmos dentro de 
Novais parados e com criticas só vamos perder e tudo que a gente faz é para o bem da 
nossa população, o doutor Sinval libertou recursos onde esta sendo trocados os 
aparelhos no posto de saúde e agora mais 190 mil reais que já esta liberado e vai ser 
comprado uma van especial e também vai estar chegando no final de abril uma 
ambulância de 80 mil reais e mais dois equipamentos odontológicos. Não é querendo se 
aparecer, temos que mostrar o nosso trabalho e os beneficiados é a nossa população. 
Senhor presidente, para a próxima sessão gostaria de estar fazendo uma moção para 
estar parabenizando o nosso companheiro e funcionário da prefeitura o Adolph Galerani 
pelo seu trabalho junto com o meio ambiente no nosso município, tem ate postagem de 
deputados onde tem conseguido um caminhão de lixo para Novais, eu ficaria 
envergonhado de falar isso, não tem ajuda de deputado nenhum, isso simplesmente foi 
um trabalho do nosso município que foi reconhecido e conquistou esse caminhão de 
lixo. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite senhor a todos. Antes de 
começar a sessão o senhor presidente falou para gente sobre as gravações da sessão e 
que na próxima sessão já vai começar, onde foi um requerimento que fiz no começo do 
mandato e todos os vereadores foram a favor, vai ser importante essa transmissão para 
a população acompanhar o que está sendo votado aqui, então desde já quero 
parabenizar o senhor presidente. Estivemos em rio preto na inauguração de uma escola, 
em jaci o Rodrigo Garcia foi lá representar o governador na entrega da CDHU da cidade, 
aproveitamos a oportunidade para falar com algumas autoridades, inclusive o Motta que 
estava lá e agradecemos a ele a emenda de 80 mil através do seu empenho conseguiu 
pra Novais, também falamos com o Rodrigo Garcia e ele falou para nós que a data já ia 
ser marcada para as entregas nos próximos dias. Quero parabenizar o prefeito e o 
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vereador Douglas Jorge pelo trabalho que foi feito em questão do acesso ao conjunto 
habitacional que foi ganho o asfalto, o vereador esta vendo o bem para o município. 
Parabenizar o Adolpho que esta trabalhando no nosso Município verde e azul em Novais 
e teve o maior avanço e fomos contemplados com o caminhão de lixo. Como já falei 
sobre um trabalho meu sobre uma emenda que conseguimos junto ao deputado Davi 
Zaia no valor de 50 mil reis para custeio da saúde, trabalhamos pelo município e 
buscando recursos. Quero parabenizar os funcionários da assistência social do nosso 
município pelo percentual de qualidade na pontuação. Falando um pouco das emendas, 
nós temos junto a FUNASA e com o Sinval Malheiros 500 mil reais que já esta 
praticamente tudo certo para a construção de fossas sépticas e poços artesianos nas 
propriedades, infelizmente a burocracia é muito grande, mas o recurso esta a caminho 
do nosso município, seria isso, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Douglas 
Freschi disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. Queria 
estar falando dessas emendas que foram em 2017 e vão ser liberadas ate dias 31 de 
maio, essa emenda de 500 mil foi conseguida por mim e o nobre vereador Ezequiel, 
consegui também mais 100 mil de incremento para custeio, Celso Russomanno mandou 
250 mil, Marcio Alvino vai mandar ate maio mais 100 mil, Sergio Reis vai mandar 100 mil 
para compra de dois carros, sendo 50 mil cada carro, e mais 50mil para reforma do 
centro de saúde, doutor Sinval 190 mil, então somando isso ai da por volta de 1.440.000 
mil reais que esta por vir dos federais para ajudar o nosso município e mais 455 mil reais 
através dos deputados estaduais, Marcos Vinholli 50 mil, Orlando Bolsono 60 mil, Davi 
Zaia mais 50 mil que já foi ate assinado e tem mais 60 do Estavan, fora outros, isso é 
bom e isso mostra que cada vereador esta correndo atrás de seus deputados. Gostaria 
de falar que não é porque nós votamos contra esse requerimento do nobre vereador Gil 
sobre o estudo do aumento do vale, e as pessoas vão sair falando por ai que era para 
aprovar aumento e amanha tenho certeza que muitos vão vir falar para mim que não 
votamos a favor do aumento, então quero falar para os nobres, que se for falar que foi o 
votado o requerimento e não o aumento de salário, desde já agradeço a todos e uma 
boa noite. Usando da palavra o vereador Douglas Jorge disse: boa noite senhor 
presidente, população presente, caros amigos. Quero agradecer o deputado Rodrigo 
Garcia por ter liberado pra gente 250 mil para ser feito o asfalto que as acesso as casas 
da CDHU. Temos viajado bastante, mas como nossos amigos aqui sabem é difícil 
conseguir as coisas e é demorado e já escutei muita conversa do povo falando que não 
fazemos nada, que não vai atrás de nada, falaram que eu recebo dinheiro por fora para 
viajar para São Paulo e não é bem assim e queria agradecer o Ezequiel e o Bruno por 
ter reconhecido, e vamos buscar mais, queria falar isso e muito obrigado. Usando da 
palavra o vereador Bruno disse: só pra garantir, sou a favor do aumento e acho que 
todos os vereadores são a favor, todo mundo sabe que a gente esta buscando recursos 
para melhorar. Votamos contra pelo fato de que a situação não compensa e não é viável 
nesse sentido sei que não engloba na folha de pagamento, mas a folha esta com mais 
de 51% a maioria do faturamento da prefeitura e com folha de pagamento e o limite 
estipulado pelo tribunal de contas e 51.3%, então estamos estourado perante o tribunal 
de contas, isso é uma coisa que somos obrigados a cumprir, temos que cobrar, exigir, 
acompanhar e ter essa responsabilidade de saber que nós temos os nossos deveres 
como município, mas deixando bem claro, não soou contra o aumento dos funcionários, 
sou a favor, mas existe circunstâncias que limitam esse poder de estar fazendo esse 
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aumento no dia de hoje, seria isso e obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei 
disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. Primeiramente 
sobre o requerimento 07, esse requerimento requer um estudo e não estava pedindo 
para dar nada, a partir do momento que varia pessoas precisavam da vacina, eu acho 
que o senhor prefeito poderia estar fazendo um estudo sobre isso, esse requerimento 
não passava de um estudo, mas o requerimento já foi rejeitado. Faz vinte anos que sou 
vereador aqui, já peguei prefeito dos dois lados e nunca rejeitamos um requerimento que 
seja feito o estudo pedindo o aumento para os funcionários, nos sabíamos que não tinha 
condições, mas aprovamos os requerimentos e deixava o prefeito responder e agora 
nem a resposta do prefeito nós vamos ter, o vereador Nico falou que o senhor prefeito 
esta estudando um bom aumento, ai vem o outro e fala que a folha já está estourada pra 
dar aumento, então gente, vamos entrar num acordo, ou pode ou não pode, na 
administração anterior a gente aprovou, a parte dos vereadores é solicitar o aumento 
para os funcionários, nós já fizemos um requerimento para aumento e diz que não tem 
condições então a gente fez para aumento no vale alimentação e esses requerimentos é 
feitos uma vez por ano. Senhor presidente, sobre o ônibus que foi liberado ai, isso é um 
projeto que começou em 2013, cada ano que passa Novais esta subindo, tanto que em 
2015 ganhou um caminhão de lixo, mas infelizmente o caminha foi pouco usado por 
causa do acidente. Sobre o Rodrigo Garcia, foi o deputado que liberou as casinhas, 
liberou 250 mil para fazer o asfalto que liga ate a CDHU, também vai estar entregando 
um ônibus para a educação, nós estamos indo atrás de recursos e isso não é uma 
vitoria minha, mas sim da população. Sobre o requerimento do senhor Pedro, a estrada 
municipal esta com buraco e foi solicitado que seja feita a melhoria nessa estada, o 
senhor prefeito falou que não tem condições porque tem que arrumar a terra, isso é um 
serviço da prefeitura e não do dono, não concordo com essa resposta do prefeito. Só 
isso, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa 
noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Sobre o assunto da 
terra, eu creio que se for dessa maneira, tem que ser resolvido, vamos conversar para 
chegar a um bom senso. E sobre o estudo do aumento, esse estudo esta sendo feito, 
não é só no requerimento que vai obrigar o prefeito a fazer, esse estudo esta sendo 
feito, e tem que correr atrás e buscar parcerias. Quero também parabenizar o prefeito 
pelo uniforme dado para as crianças das escolas. Parabenizar pelas entregas dos ovos 
de páscoa, boa noite e muito obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: 
senhor presidente só pra dizer para o nobre vereador que disse que só ele esta indo 
atrás das coisas, só pra lembrar eu tenho requerimento para a liberação do ônibus, viu 
Ezequiel, tenho um requerimento assinado onde fomos ate embaúba para entregar e 
pedir o asfalta para coabe, olha o vídeo de quem o deputado fala, eu tenho requerimento 
assinado, agora você quer falar que conseguiu tudo, o Douglas é do partido e ele esta 
aqui pra provar quem foi entregar as coisas lá em são Paulo e quem foi em embaúba 
pedir o asfalto, então nobre colega não é só ele, não vem querer fazer política aqui não. 
Não vou fazer igual a você na outra sessão que falou que era do lado de a e trocou de 
lado e ganhou a eleição, você esta menosprezando seus companheiros, quem ganhou a 
eleição foi os seus companheiros, não foi você, fica falando que ganhou a eleição 
sozinho, você menosprezou seus companheiros, cada voto que teve aqui teve valor, Põe 
o seu pé no chão. E outra coisa aquele rapaz de monte auto da associação esta vindo 
de lá ate aqui para denegrir a imagem dos vereadores, trás coisas boas para o município 
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não falar bobeira, quando estiver tudo pronto esse cara merece um titulo de cidadão, 
mas ate agora ele só veio aqui denegrir os vereadores. Usando da palavra o vereador 
Bruno disse: sobre o requerimento do senhor Pedro, até conversei com o prefeito e com 
o vizinho do sítio para ceder a terra, mas vamos cobrar e tomar atitudes para resolver os 
problemas, isso é um problema antigo e não foi corrigido, mas acho que temos que se 
juntar e procurar fazer. E sobre o que Gil falou sobre o que eu falei e o Nico falou, as 
duas coisas são realidade esta sendo estudado o aumento e sabemos a dificuldade do 
momento, meu discurso é um e só Nico é outro ninguém combina com ninguém, e mais 
uma vez, sou a favor do aumento dos funcionários. Usando da palavra o vereador 
Douglas Jorge disse: só queria deixar explicado que em momento algum falei que o Gil 
não fez o pedido, e entendo que o Ezequiel quis dizer, realmente o prefeito esta indo 
comigo pedir as coisas e o Gil também e somos do mesmo partido, estamos 
agradecendo o Rodrigo Garcia porque ele está liberando, seria isso, 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 16 de abril 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 02 dias do mês de abril de 2.018.- 
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