
ATA DA 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2.017.- 
 

Aos dois dias do mês de maio 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 (17/04/2017), 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 GP n° 100/2017 – do Executivo Municipal – 
encaminhando projeto de lei 08/2017; b) Oficio GP n° 101/2017 – do Executivo Municipal – 
encaminhando projeto de lei complementar 01/2017; c) Oficio Contab. n° 034/2017 – do Executivo 
Municipal – encaminhando prestação de contas 1° trimestre do exercício de 2017 – referente ao 
ensino; d) Oficio n° 041/2017 – do legislativo Municipal – apresenta prestação de contas referente ao 
mês de abril 2017; e) Indicação n° 033/2017 – do Vereador Flavio – indica acessibilidade e 
estacionamento nos locais públicos do município para pessoas com necessidades especiais; f) 
Indicação n° 034/2017 – do Vereador Paulo – indica disponibilizar um funcionário de limpeza para 
limpar os banheiros da praça; g) Indicação n° 035/2017 – do Legislativo Municipal – indica cobrir 
parte superior do campo society; h) Indicação n° 036/2017 – do Legislativo Municipal – indica colocar 
placas pela cidade indicando onde se localiza o velório municipal; i) Indicação n° 037/2017 – dos 
Vereadores Antonio, Bruno, Douglas Freschi, Douglas Jorge e Ezequiel – indica iluminação na praça 
da quadra do conjunto habitacional Orlando Domingues; j) Indicação n° 038/2017 – do Vereador 
Paulo – indica fazer banheiro publico, bebedouro de água na e iluminação na quadra do conjunto 
habitacional; k) Indicação n° 039/2017 – do Vereador Paulo – indica medico na especialidade 
pediatria; l) Requerimento n ° 05/2017 – dos Vereadores Claudinei, Flavio, Manoel, Douglas Jorge e 
Paulo – requerem que seja providenciado reposição salarial para os funcionários, bem como, reajuste 
no valor do vale refeição; m) Projeto de Lei Complementar n° 01/2017 – do Executivo Municipal – 
que dispõe sobre a criação de cargos públicos no quadro de pessoas da Prefeitura Municipal de 
Novais, e dá outras providencias. 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 n ° 05/2017 – dos vereadores Claudinei e Paulo 
– requerem que seja providenciado reposição salarial para os funcionários, bem como, reajuste no 
valor do vale refeição, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador 
Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. Sobre esse 
requerimento, é um requerimento que todo ano é feito pela câmara pedindo para o executivo que seja 
feita essa repasse para os funcionários da prefeitura, infelizmente já vai para o terceiro ano que eles 
não tem aumento, devido as dificuldades sabemos que é difícil, mas temos que pedir, não estamos 
pedindo nada de mais. Obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores, população presente. Gostaria de comentar sobre esse assunto que 
é o reajuste dos funcionários, estamos no terceiro ano sem acontecer isso a qual poderia ter feito os 
dois anos da gestão passada, no qual a maioria das vezes foi por causa da crise e infelizmente não 
aconteceu, eu mesmo fiz esse pedido para o executivo, não só o pedido meu, mas como os outros e 
nada foi atendido. Não só o repasse, mas o salário dos funcionários também esta defasado, é 
vergonhoso, isso poderia ter sido feito ano passado, retrasado pra que não chegasse nesse ponto, 
isso é vergonhoso. Seria isso as minhas palavras, muito obrigado. Usando da palavra o vereador 
Bruno disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Queria deixar 
que acho essa indicação necessária, nossos funcionários públicos estão com os salários defasados, 
já é o terceiro ano sem aumento. Cada ano que passa se torna mais difícil, três anos sem aumento foi 
um erro que ocorreu lá atrás, e agora temos que cobrar para que seja corrigido, lamento não ter 
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acontecido antes, seria isso, obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: senhor 
presidente, só gostaria de dizer que a culpa não é do atual prefeito, também não culpa só da 
administração anterior, mas das outras administrações também, outros prefeitos ficaram sem dar 
aumento também. Quando fui presidente da câmara fizemos a data base de reajuste para os 
funcionários da câmara, venho falando para os prefeitos colocarem uma data base para os 
funcionários da prefeitura, assim esses salários não ficariam defasados assim. Poderíamos estar 
falando com o prefeito para que isso seja feito e os salários concertados, 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 Ezequiel disse: Mais uma vez quero 
cumprimentar o senhor presidente, nobres colegas, população presente. Referente a esse projeto que 
foi encaminhado para as comissões, são os cargos para repor funcionários que foram afastados, 
então não tem cargos e tem que ser criados para que possa estar pondo uma pessoa que esta 
aguardando a sua vaga do concurso e atender a necessidade do quadro da prefeitura. Quero 
parabenizar o executivo todos os colaboradores que tem ajudado no evento do dia 1 de maio, 
parabenizar a todos os munícipes que lutam pelo pão de cada dia para as suas famílias. Também não 
poderia de deixar de parabenizar o vereador Douglas Jorge que no próximo dia 7 estará 
aniversariando, que deus te abençoe e te de muita saúde. Gostaria de convidar todos para o para o 
culto de ação de graças. Usando da palavra o vereador Bruno disse: Quero falar um pouco sobre as 
indicações que foram feitas. Em relação à iluminação, vários moradores me procuraram, então resolvi 
fazer a indicação. Também sobre a indicação que o senhor presidente fez sobre acessibilidade, uma 
indicação muito útil para a população e temos que respeitar. Quero parabenizar o prefeito pelo dia do 
trabalhador e parabenizar todos os trabalhadores. Seria isso, muito obrigado. Usando da palavra o 
vereador Antonio disse: Boa noite senhor presidente, nobres vereadores, população presente. 
Voltando no reajuste salarial, sou a favor também, só tem que estudar esse reajuste por que 31 de 
dezembro fechamos com um gasto muito grande. Ontem teve uma linda festa, a festa dos 
trabalhadores onde varias pessoas participou, quero parabenizar todos os colaboradores. Sobre o 
pecuarista, nos deixem de vacinar seu rebanho. É o que eu tinha para dizer, uma ótima semana a 
todos. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, nobres colegas, 
população presente. Primeiramente gostaria de deixar aqui meus parabéns ao Douglas Jorge e para o 
funcionário Marcelo que fará aniversario no dia 9, parabéns desta casa. Como é de conhecimento de 
todos, estivemos participando do congresso dos municípios em campos do Jordão. Fui a vários 
congressos, mas esse foi o que teve o maior numero de participação. Estivemos com os deputados 
para reforçar os pedidos e principalmente agilizar as nossas obras. Foi um congresso muito produtivo. 
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente agradeceu a presença da 
população, parabenizou o vereador Douglas Jorge e o funcionário Marcelo pelo vosso aniversario, 
dos vereadores, lembrando que a próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal, será realizada no 
dia 22 de maio 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 maio de 2.017.- 

 
 

FLÁVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente 
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