
ATA DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2.017.- 
 

Aos seis dias do mês de novembro 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 
(16/10/2017), 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 contab. n° 091/2017 – do 
Executivo Municipal – encaminha comprovação da aplicação ensino ref.3 trimestre/ 
2017; b) Oficio GP n° 258/2017 – do Executivo Municipal – resposta ao 
requerimento n° 23/2017; c) Oficio GP n° 259/2017 – do Executivo Municipal – 
resposta ao requerimento n° 26/2017; d) Oficio GP n° 260/2017 – do Executivo 
Municipal – resposta ao requerimento n° 25/2017; e) Oficio GP n° 261/2017 – do 
Executivo Municipal – resposta ao requerimento n° 27/2017; f) Oficio GP n° 
262/2017 – do Executivo Municipal – resposta ao requerimento n° 28/2017; g) TC - 
001160/026/15 – do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – acórdão, 
aprovação das contas do legislativo de 2015; h) Indicação n° 50/2017 – do 
Vereador Flavio Aparecido Simão – indica a elaboração do programa de aprendizado 
profissional no âmbito da administração publica direta; i) Indicação n° 51/2017 – do 
Vereador Bruno Ricardo F. Ribeiro – indica a criação do conselho municipal de 
turismo; j) Requerimento n° 34/2017 – do Vereador Bruno Ricardo F. Ribeiro – 
requer informações do poder legislativo sobre a transmissão ao vivo. 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° 34/2017 – do Vereador Bruno 
Ricardo F. Ribeiro – requer informações do poder legislativo sobre a transmissão ao 
vivo, o senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador 
Bruno disse: Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, senhor presidente e 
população aqui presente. Senhor presidente, fiz este requerimento com intuito de 
saber como vai o andamento dos estudos que estão sendo feitos como foi 
respondido lá no mês de março. Eu entendo que isso seja importante para gente dar 
essa publicidade para os atos dos vereadores, darem mais transparência, acredito 
que seja ate uma forma de dar uma tranqüilidade maior para os vereadores, às 
vezes os vereadores são cobrados por coisas que fez aqui e não foi divulgado, não 
por não querer, mas sim porque não tem uma ferramenta que seja feito isso. Espero 
que os vereadores aprovem e que seja providenciado o mais rápido possível, muito 
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obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores, população presente. Como comentei com o 
vereador Bruno, volto a parabenizá-lo por novamente apresentar esse pedido que é 
muito importante para a nossa cidade, e mais uma vez senhor presidente que com 
bastante atenção seja feito esse pedido para que a população acompanhe o nosso 
trabalho. 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 Douglas Freschi disse: Boa noite senhor presidente, 
caros nobres colegas, população aqui presente. Eu não sou muito de fazer uso da 
palavra mas o assunto é delicado e desagradável.  Chegou ao meu conhecimento 
que a funcionária Marli Squiapatti Pinto, servidora desta Câmara Municipal há mais 
de 20 anos, desde o dia 10 de março de 2017, por razões desconhecidas, vem 
sofrendo agressões verbais e assédio moral praticados pelo Sr. Presidente desta 
Casa. O infortúnio teria começado após a funcionária retornar de sua licença saúde, 
que abrange diversos fatos, desde a proibição de fazer café até a tentativa de 
responsabilização por questões que são de responsabilidade de outros 
departamentos.Tal situação, evidentemente, além de provocar dano à funcionária, 
que extrapolam a esfera moral e atingem a saúde do empregado, que neste caso 
específico, há mais de 20 anos serve esta Casa, sem qualquer mácula. Eu gostaria 
de perguntar aos senhores ex presidentes aqui, Manoel, Ezequiel, Paulinho, Gil, 
quando foi que ela perdeu o respeito com vocês ou deixou de fazer alguma coisa? 
Eu acho que não, nunca teve esse tipo de problema. É necessário que nos 
posicionemos para que estes fatos cessem, pois, é nosso dever tratar com 
urbanidade, respeito e dignidade as pessoas que trabalham para que esta Casa 
funcione da melhor maneira possível, atendendo os anseios daqueles que nos 
elegeram. Não podemos permitir que esta situação se estenda ainda mais, pois, 
além do prejuízo à saúde do trabalhador, poderá advir prejuízos financeiros à 
Câmara Municipal, decorrentes dos danos que estão sendo suportados pelo 
empregado. E aí eu pergunto: quem pagará a conta? A população? Ou o causador 
dos infortúnios? Não é preciso lembrar que dignidade da pessoa humana é um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito e é nosso dever zelar pelo bem estar 
e produtividade dos nossos colaboradores. Era isso, isso vem acontecendo há algum 
tempo e até conversei com algumas pessoas que me ajudaram a elaborar isso aqui 
e gostaria senhor presidente que isso não se ocorre mais, por que acaba tendo um 
dano não só para o funcionário, mas também para esta casa de leis. Era só isso, 
muito obrigado e uma boa noite. O senhor presidente respondendo disse: as 
responsabilidades de cada funcionário deverão ser cumpridas. Usando da palavra o 
vereador Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
população presente. Eu gostaria de deixar registrado que no próximo dia 13 a 
funcionaria Elizabete Cristina ela completa mais um ano de vida, queria deixar meus 
parabéns e desejar toda sorte, saúde, paz para ela e para toda sua família. Queria 
comentar também que a acessória do doutor Sinval me passou que Novais tem o 
programa saúde na escola que é o pse a confirmação foi publicada em diário oficial 
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na portaria 2706 com a lista que finalizaram o pse para o inicio de 2017/2018 vindo 
recursos para o combate a obesidade infantil. Fiquei feliz e creio que já deve estar 
próximo a acontecer isso e que isso seja realizado perante a todos os alunos. 
Senhor presidente, estive aqui no ultimo dia trabalhado, quarta feira véspera de 
feriado e inclusive estava com os dados em mãos para fazer uma moção e como 
eles atrasaram um pouco para me passar os dados vim um pouco depois do horário 
como sei que é de costume atrasar um pouco, espero que essa regra dos prazos 
seja respeitado por todos não somente para alguns, vamos estar atentos se não 
pode fazer para um não pode fazer para o outro, então deixei para a próxima sessão 
para fazer essa moção. Muito obrigado e uma boa noite. Usando da palavra o 
vereador Bruno disse: queria falar um pouco da indicação que eu fiz, a indicação 
51/2017, a criação do conselho municipal de turismo já é um pedido que tenho feito 
pessoalmente para o prefeito e coloquei aqui na sessão para que deixasse 
registrado e fortalecer o pedido, essa criação a princípio seria para fazer os estudos 
necessários na questão cultural e turística para ver se o município tem as condições 
de entrar com um projeto de lei através de algum deputado para se transformar um 
município de interesse turístico. recebi um link mostrando que o Geraldo Alckimin 
liberou quarenta e dois milhões para os municípios que se enquadra nesses 
quesitos, podemos analisar e para criar esse conselho, tabapuã é uma cidade bem 
próxima de nós conseguiu. Novais também recebeu recursos para o esporte social 
no final do mês de outubro, não é um valor muito grande é um valor pequeno, mas 
tudo que consegue é bom. Gostaria de fazer um pedido para que quando vier um 
convite aqui na câmara endereçado a nós que seja passado. Seria isso, muito 
obrigado. Usando da palavra o vereador Antonio disse: Boa noite senhor presidente, 
senhores vereadores, população presente. Quero parabenizar o dia do servidor 
publico que foi no dia do sorteio do CDHU. Voltando no assunto que o amigo 
Douglas Freschi estava relatando, nós servidores públicos estamos trabalhando 
porque precisamos, não é legal trabalhar com pressão, a gente passa mais tempo no 
serviço do que em casa, precisamos de maturidade e estar revendo isso senhor 
presidente, conversar, dialogar para se dar bem no serviço e para um melhor 
funcionamento. Boa noite e uma boa semana a todos. Usando da palavra o vereador 
Ezequiel disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população 
presente. Gostaria de fazer uma colocação sobre esse projeto habitacional que esta 
sendo desenvolvido no nosso município e amanhã as 19:30h tem mais uma reunião, 
passo aqui meu convite a todos. hoje temos três alqueire que esta acabando de ser 
pago, esse projeto foi criticado mas hoje esta em quase todo o estado de São Paulo, 
o padre Osvaldo esta com cinco mil famílias participando desse projeto e já 
adquiriram 19 alqueires e estão com 30 alqueires em negociação para que atenda 
essas famílias, então esse projeto vem para ajudar e me ponho a disposição para 
atender a todos os municípios que vierem atrás para saber como funciona, gosta ou 
não gosta esse projeto vai acontecer. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: 
Boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. Primeiramente 
gostaria de parabenizar a nossa funcionaria Elizabete. Gostaria também de estar 
falando sobre as respostas do executivo. Primeiro foi sobre o sentido de recuperar 
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os bancos do cemitério, ele colocou que as providencias serão tomadas, mas ele foi 
infeliz em colocar que as manutenções deviam ser feitas nas administrações 
anteriores. Gostaria de estar lembrando que esses bancos eles foram destruídos a 
pouco tempo, estamos do décimo mês da administração, não temo porque falar 
sobre a administração anterior, é uma coisa que aconteceu um mês atrás e não dez 
meses. A mesma coisa foi com o calçadão, nos chegamos a comentar aqui que até 
não tomarem uma atitude de fechar e não deixar entrar veículos, não vai resolver o 
problema, e foi a mesma coisa na resposta falando das administrações anteriores, o 
calçadão não estava naquele estado, todo vai se acabando então não vem falar, 
vamos falar do atual. É a mesma coisa falar da rodovia, ela estava em situação 
confortável e agora vai desgastando e a empresa que esta reformando estava 
fazendo um serviço bom, mas eles deveriam ter terminado porque agora esta 
abrindo os buracos de novo, mas não estou falando da prefeitura mas sim da 
empresa que fez, acho que eles deveriam terminar isso. Também estamos sendo 
cobrado pelos funcionários sobre a reestruturação dos salários, o aumento do 
salário, volto a falar não é só desse ano, mas dos anos anteriores também que o 
salário já esta defasado, alguns não recebem nem o vale refeição, fizemos um 
requerimento para o abono dos funcionários celetistas que não tem esse direito, 
estamos aguardando desde março essa resposta, também lembrando que chegou 
um veiculo novo de um projeto que já tinha. Parabenizar o pessoal das casinhas do 
CDHU pelo sorteio e quem conseguiu sua casa também. Seria isso, 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 20 de novembro 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 novembro de 2.017.- 
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