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ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2.018.- 

 
Aos vinte 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, PAULO CESAR DIS PINHEIRO ausente o vereador MANOEL CABRERA 
PERES. Havendo quorum legal o senhor Presidente declarou aberta a presente 
sessão ordinária, dando prosseguimento, colocou em discussão a ata da Sessão 
anterior (06/08/2018), 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 C.C.A. nº 4397/2018 – 
do Tribunal de Contas do estado de São Paulo; b) Oficio C.C.A. nº 4401/2018 – do 
Tribunal de Contas do estado de São Paulo; c) Moção de pesar n° 12/2018 – da 
câmara municipal – para família Freschi; d) Requerimento n° 09/2018 – do vereador 
Bruno – requer incentivo para qualificação de profissional da educação vencedor do 
premio professor do ano. 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° 
12/2018 – da câmara municipal – para família Freschi, o senhor Presidente colocou 
em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade;  2) Requerimento n° 09/2018 – do vereador Bruno – requer incentivo 
para qualificação de profissional da educação vencedor do premio professor do ano; 

o senhor Presidente colocou em discussão Usando da palavra o vereador Claudinei 
disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. Referente 
ao requerimento do nosso colega Bruno, gostaria de deixar bem claro que na ultima 
sessão aprovamos aqui o premio para o professor do ano, como o requerimento foi 
no final de semana eu nem peguei direito e acabamos aprovando, mas depois 
analisando acho que não estaria de acordo com o projeto e estaria votando contra, 
não pelo premio, professor merece, mas todos os funcionários mereceriam em todos 
os setores, mas fomos precipitadas e aprovamos, e estamos qualificando um 
professor sendo que todos mereceriam e por isso estarei votando contra, obrigado. 
Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite a todos, senhor presidente, 
senhores vereadores, população presente. Eu tinha colocado isso no projeto sobre a 
qualificação, o projeto estava aqui na casa modificado justamente por esta clausula 
desta qualificação e estava a mais de um mês aqui o projeto, até o Marcelo e o 
Xandi tem até o protocolo comigo, entendo que o senhor tenha se arrependido de ter 
votado o projeto, mas infelizmente a obrigação nossa e dar opinião. Outra coisa, 
concordo que todos os funcionários merecem, mas se o senhor quiser você pode 
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faze o projeto aqui e eu com certeza votaria a favor em relação de premiar e 
qualificar todos os funcionários, se o senhor quiser fazer pode estar fazendo que eu 
vou estar aprovando. Então tinha colocado no projeto e o jurídico disse que não 
pode constar no projeto despesas para a prefeitura, então se aprovássemos daquela 
forma estaria incluindo uma despesa para o executivo e o projeto ficaria 
inconstitucional, então fiz o requerimento para fazer uma complementação. Aqui é o 
seguinte, ninguém da nada pra ninguém, aquele professor que conquistar o 
beneficio, não vais ser dado, vai ser conquistado. Isso é para desenvolver o trabalho 
do professor, e eu não vou deixar de fazer o projeto o que eu acho certo pó causa de 
picuinha dos outros, sabemos que é impossível fazer isso pra todos, não tem como, 
então o projeto tem essa finalidade. E a questão de período eleitoral que o senhor 
citou, quem me conhece sabe, estou trabalhando desde janeiro de 2017, todo dia, 
não é porque é época de eleição, meu trabalho e serio e não faço política, fiz muitas 
outras coisas, entendo a opinião de cada um, sei a importância que tem a educação, 
é um complemento do projeto e acho que é muito bom e esta no caminho certo, 
espero a compreensão de todos para votar o projeto, seria isso. Usando da palavra o 
vereador Claudinei disse: Senhor presidente gostaria de deixar registrado que a 
quanto o requerimento não tem picuinha não, nós nem sabemos quem será 
beneficiado, a única coisa que falei que deveria ter pego todos os setores da 
prefeitura, foi isso que eu quis dizer, não é picuinha de vereador não, porque é que 
estamos diferenciando os funcionários porque todos merecem igual, obrigado. 
Usando da palavra o vereador Bruno disse: só complementando o que eu já disse, 
todos merecem, então se algum vereador quiser fazer o projeto e colocar aqui na 
pauta, com certeza serei a favor, em relação de escolher um e não a todos, com o 
próprio nobre vereador disse não somos nos que vamos escolher, a oportunidade 
serão pra todos, tenho confiança na diretoria de ensino para a escolha do professor 
do ano, mas se quiser fazer projeto pra todos eu vou votar a favor, isso não justifica 
votar contra o requerimento, mas cada um sabe o que faz. Usando da palavra o 
vereador Paulo disse: boa noite senhores vereadores, presidente, população 
presente. Sobre o requerimento, eu acho ele desnecessário, aqui sempre foi batido 
na tecla e inclusive o Gil na sessão anterior fez o requerimento sobre o estudo para 
aumento para todos os funcionários, não seria nenhum escolhido e sim para todos, 
alguns vereadores foram contra, então acho que não é necessário esse 
requerimento, só bastava o nobre vereador ter feito um indicação e como eles 
sempre falam aqui nesse plenário, é só ir procurar o prefeito antes, porque o projeto 
é o requerimento hoje, mas pra chegar aqui tem que partir do executivo e não desta 
casa que vai ter uma nova votação, então não vejo necessidade de ter colocado na 
pauta esse requerimento e sim uma indicação ou procurando diretamente o prefeito 
municipal, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Eu não ia fazer 
nenhum comentário, mas só vou acrescentar ao nobre vereador Paulo que referiu o 
requerimento do Claudinei Gil na sessão anterior que nós fomos contra, eu só falo 
da minha parte que a gente foi contra por um motivo que vocês sabem e foi 
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conversado agora pouco, o que ele pediu que era um estudo já está pronto, 
simplesmente por esse motivo, agora referente ao projeto e esse requerimento, o 
projeto já foi aprovado por todos os vereadores na sessão anterior, acredito que 
esse requerimento basta a pessoa avaliar se vota a favor ou contra. Ninguém mais 
querendo discuti-lo, colocou em votação o requerimento foi aprovado, ficando a 
votação, 5 votos a favor dos vereadores Antonio, Bruno, Ezequiel, Douglas Frschi e 
Douglas Jorge, e 2 votos a contra dos vereadores  Claudinei e Paulo. 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. Referente ao evento que teve esse final de 
semana, através do instituto livre foi realizado dia 18 e quero agradecer a todos, foi 
uma bênção e creio que todos gostaram e após o termino teve um sorteio de 5 mil 
reais através desse instituto e nesse sorteio o Marcelo Acapulco foi o vencedor, 
então fica meus agradecimentos a todos, seria isso muito obrigado a todos. Usando 
da palavra o vereador Antonio disse: boa noite presidente Flavio, senhores 
vereadores, população presente. Com relação do melhor professor, não da para 
acertar todos, mas começamos com o melhor professor, é muito bom, e se vim aqui 
na casa sobre o melhor servidor ou servidora a gente vai estar aprovando. Em 
relação da prefeitura, foram feitas varias licitações esse ano, produtos rurais, 
caminha do lixo, vamos comprar merenda escolar também com emenda federal, esta 
licitado um recapeamento de diversas ruas da cidade, no portal da transparência e 
alimentado com esses assuntos que estou falando aqui, quero dizer que as licitação 
pode ser acompanhada, os pagamentos estão em dia, estive na comemoração do 
dia do evangélico, era isso o que eu tinha pra dizer, obrigado e boa semana. Usando 
da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite mais uma vez senhor presidente, 
senhores vereadores, população presente. Esqueci de comentar, onde conseguimos 
um carrinho para o cemitério, ele vai ser bem útil nesse serviço, quero agradecer o 
executivo fiz essa indicação ano passado e agora esta lá, 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 03 de setembro 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 20 dias do mês de agosto de 2.018.- 
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