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ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2.018.- 

 
Aos seis dias do mês de agosto 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 (18/06/2018), 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) Indicação n° 20/2018 – do vereador Paulo – 
fazer transporte escolar para buscar e levar os alunos do conjunto habitacional Jose Barrera; 
b) Indicação n° 21/2018 – do vereador Paulo – passar maquina niveladora na estrada que 
liga ao conjunto habitacional Jose Barrera; c) Moção de pesar n° 06/2018 – do vereador 
Claudinei – para a família Garcia; d) Moção de pesar n° 07/2018 – do vereador Claudinei e 
Ezequiel – para a família Trindade; e) Moção de pesar n° 08/2018 – do vereador Claudinei 
– para a família Arruda; f) Moção de pesar n° 09/2018 – do vereador Claudinei – para a 
família Silva; g) Moção de pesar n° 10/2018 – do vereador Claudinei – para a família 
Tamburi; h) Moção de pesar n° 11/2018 – do vereador Bruno – para a família Fernandes; i) 
Requerimento n° 08/2018 – do vereador Claudinei – que Requer o estudo de aumento 
salarial aos Funcionários Públicos e Conselheiros Tutelares do Município; j) Projeto de 
Resolução n° 03/2018 – do vereador Bruno – que Institui o Prêmio “Professor do Ano” no 
município de Novais e dá outras providências. 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 pesar n° 
06/2018 – do vereador Claudinei – para a família Garcia, o senhor Presidente colocou em 
discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 2) Moção de pesar n° 07/2018 – do vereador Claudinei e Ezequiel – para a 
família Trindade, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador 
Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. 
Referente a essa moção, uma pessoa muito amigo, amigo da gente, pessoa que em vida a 
gente fez uma homenagem aqui na câmara, esta na família da gente, meu filho é bisneto 
dela, a gente faz essa moção com todo carinho, seria isso e muito obrigado. Ninguém mais 
querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 3) Moção de 
pesar n° 08/2018 – do vereador Claudinei – para a família Arruda, o senhor Presidente 
colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 4) Moção de pesar n° 09/2018 – do vereador Claudinei – para a família Silva, 
o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em 
votação, e foi aprovado por unanimidade; 5) Moção de pesar n° 10/2018 – do vereador 
Claudinei – para a família Tamburi, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém 
querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 6) Moção de 
pesar n° 11/2018 – do vereador Bruno – para a família Fernandes, o senhor Presidente 
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colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 7) Requerimento n° 08/2018 – do vereador Claudinei – que Requer o estudo 
de aumento salarial aos Funcionários Públicos e Conselheiros Tutelares do Município, o 
senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Douglas Freschi 
disse: boa noite presidente, coros nobres colegas, algumas pessoas aqui presente. Esse 
requerimento que o senhor quer mandar para o prefeito, já esta aqui o projeto, vai ser 
encaminhada essa semana para a votação, do conselho tutelar e os agentes comunitários 
da saúde, agora pouco estive conversando com o prefeito e ele vai mandar de todos os 
funcionários, então não tem o porquê mandar um requerimento se já vai ser encaminhado 
essa semana para ser votado, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Antonio disse: 
boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população. Sobre o aumento, o Fabio 
prefeito e jurídico vem demonstrando bastante esforço é a primeira vez que vem fazendo e é 
dificultoso, esta sendo feito cuidadosamente, lógico que nos vereadores tem o desejo de dar 
o aumento, mas como ele disse que essa semana vem pra ca o projeto. Usando da palavra 
o vereador Bruno disse: boa noite a todos, senhores vereadores, população presente. Como 
foi já comentado pelos nobres companheiros, o requerimento tem uma finalidade, mas 
devido o fato de ter os projetos prontos e vim pra se votado esse requerimento fica sem 
sentido e por esse motivo o requerimento não é necessário. Usando da palavra o vereador 
Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres vereadores, população presente. 
Referente ao requerimento que foi feito, eu fiz o requerimento encima do que foi feito em 
fevereiro e pela resposta já esta sendo feito o aumento, mas como somos da oposição, o 
prefeito falou que ia chamar todos para conversar, mas não temos o conhecimento desses 
projetos, e o requerimento é um estudo, não uma reestruturação, mas já que esta por vir 
vamos esperar de todos os funcionários, obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel 
disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Quero 
parabenizar o vereador Claudinei pela iniciativa, pela sua preocupação dos funcionários, o 
executivo é a pessoa que mais quer esse aumento, mas como o vereador disse que somo 
da situação, sempre estou perguntando, indo atrás pra procurar saber, aqui você fala com o 
prefeito à hora que quer certeza que ele vai dar toda a atenção, esses estudos não são 
simples, três anos da gestão passada não conseguiu fazer nada, infelizmente quem perdeu 
com isso foi o funcionário, mas o prefeito agora esta indo atrás, e creio que essa semana já 
vai ser protocolado aqui o projeto e ser colocado a votação, os funcionários vão ficar 
satisfeitos, então seria isso e muito obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: 
senhor presidente, o que o nobre colega Ezequiel falou que a administração passada não 
fez a reestruturação, realmente tem razão, mas falar que três anos ficaram sem aumento, 
não está certo, no ano de 2013 foi dada a inflação, 2014 a inflação também, e no ano de 
2015 foi dado o aumento no vale alimentação de 50%, não deu inflação, mas deu aumento 
no tick, nos quatro anos, três teve o aumento, só no ultimo ano que não teve, só pra deixar 
claro essa posição. E concordo com o nobre que tem que ser feito esse reestruturação 
mesmo, o salário anda muito defasado, a prefeitura não tem condições de dar um aumento 
que o funcionário realmente merecia, então que na reestruturação os funcionários acabem 
ganhando, e esperamos e conforme for à gente estará aprovando sim. Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: só deixando uma parte que não acabei comentando, referente 
como dei meus parabéns pela iniciativa do requerimento, segundo o que já será feito essa 
semana, então quero dizer que estamos lutando por esse trabalho, mas com todo respeito 
eu sou contra o pedido porque essa semana será feita a votação, boa noite e muito 
obrigado.  Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em votação, e o requerimento foi 
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rejeitado, ficando a votação, 5 votos contrario dos vereadores Antonio, Bruno, Ezequiel, 
Douglas Frschi e Douglas Jorge, e 3 votos a favor dos vereadores  Claudinei, Manoel e 
Paulo; 8) Projeto de Resolução n° 03/2018 – do vereador Bruno – que Institui o Prêmio 
“Professor do Ano” no município de Novais e dá outras providências, o senhor Presidente 
colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite novamente a 
todos. Esse projeto foi feito com uma forma de valorização do trabalho dos profissionais da 
educação, a gente sabe que o que pode mudar a situação do nosso país, estado e 
município, das nossas criações, é a educação, a educação é a base e o alicerce de uma 
sociedade mais justa, uma sociedade que no futuro pode se desenvolver. A gente sabe a 
avaliação merecida em todos os setores do governo, é uma forma de valorizar o professor 
de valorizar o setor da educação, de poder levar e que se reflita em sala de aula, uma 
melhoria para educação municipal, peço aos nobres vereadores que defiram o projeto para 
que a gente poça levar esse beneficio para a nossa população e professores, apesar de ser 
feito por mim, acredito que se nos todos colaborarmos será uma conquista de todos, 
principalmente para a população de Novais, esse projeto já tem em vários lugares do Brasil, 
então seria isso e obrigado. Usando da palavra o vereador Antonio disse: esse projeto de 
resolução é muito interessante, uma idéia brilhante do vereador Bruno, nós estamos aqui 
porque aprendemos com os professores e se não fosse eles a gente não sabia escrever e 
nem ler, elogio os professores, sou a favor de aprovar esse projeto, é muito gratificante, 
seria isso. 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 Antonio disse: quero dizer, quase um informativo, a prefeitura tem auxílio para 
APAE e também para Joana Dark e a prefeitura vem pagando certinho, nesta mesma linha, 
contas a pagas ate 6 de agosto, representa 28.000,00 reais, um valos pequeno e bem 
controlado, e o que recebe com água e esgoto ajuda na receita, a energia elétrica gasta para 
puxar a água, mas tivemos um ganho de 48.000,00 reais. Foi feito uma licitação do 
caminhão do lixo, e já foi licitado e o vencedor é a Ford, no dia22 de agosto tem a asfalto 
que liga o conjunto habitacional Jose barreira. Seria isso, obrigado. Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, caros vereadores, população 
presente. Queria deixar registrando meus parabéns a vossa excelência pela passagem de 
seu aniversario, que deus te ilumine e te abençoe grandemente. Também ao vereador 
Douglas Freschi que ira colher mais uma flor no jardim, que deus abençoe com muita paz, 
saúde pra você e toda a sua família. Queria deixar um convite que no próximo dia 18 onde 
vai ser comemorado o dia do evangélico. Gostaria também de deixar meus parabéns a 
equipe do esporte do município, que fez vários campeonatos, vários times, seria isso muito 
obrigado e que Deus abençoe todos. Usando da palavra o vereador Bruno disse: queria 
fazer alguns comentários, no dia 21/06 os agricultores foram lá na Hortitec onde a prefeitura 
esteve apoiando. No dia 23/06 estive em Cajobi onde teve a entrega do titulo de cidadão ao 
doutor Arnal Jardim ex secretario da agricultura só estado de São Paulo, onde ele falou que 
na próxima semana estará dando certo o melhor caminho para Novais, e o Fabio na outra 
semana esteve lá assinando o convenio para a obra do melhor caminho com o valor de mais 
de 600.000,00 reais, provavelmente começa esse ano e desde já fica aqui meu 
agradecimento. Já foi comentado a questão do esporte, a festa junina, encerramento da 
campanha do agasalho, 05/07 tivemos uma palestra sobre depressão, motivação. Curso de 
tratorista onde os participantes ganharam certificados. Aprovamos aqui mais de 2 milhões 
em sessão extraordinária, ainda tem o melhor caminho para ser aprovado. Usando da 
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palavra o vereador Claudinei disse: queria deixar registrado o aniversario do nosso colega 
presidente, parabéns e para o Douglas também. E essas emendas e obras que foram 
assinadas vamos aguardar porque são emendas boas, muitas nas partes da agricultura e da 
saúde, e poderia ver a viabilidade pra comprar um gerador para o posto de saúde, me 
parece que pode ser comprado, que seja visto com carinho pelo executivo. Usando da 
palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, nobres vereadores, 
população presente. Referente ao gerador, é uma coisa muito importante e nós precisamos 
que seja feita essa compra, não só no gerador mas em outros equipamentos, já esta sendo 
fito o estudo e um levantamento. Referente às emendas, a gente fica feliz graças a Deus, foi 
uma luta, a gente sabe que no primeiro ano não tem como trazer emendas, mas graças a 
deus vários deputados nos ajudaram, não são todas as obras que podem dar inicio, mas o 
que pode começar, vai ser feito esse ano, não é promessa é garantido, isso é muito bom, e 
os frutos quem ganha é a nossa população, é dessa maneira que a gente trás coisas boas 
para nossa cidade, e mesmo já estou fazendo vários pedidos, seria isso e muito obrigado. 
Usando da palavra o vereador Antonio disse: em julho começou e terminou o futebol de 
salão e o futebol para de campo, teve uma arbitra da federação e felizmente ocorreu tudo 
bem a final foi zero a zero, e foi definido em pênalti e quem foi campeão foi catiguá, tinha 
vários torcedores, 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 17 de outubro 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 agosto de 2.018.- 
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