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ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2019.- 

 
Aos quatro dias do mês de janeiro de 2019, às 19h30min 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. DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE, 
secretariado pôr mim CLAUDINEI CACERES GIL, presentes os vereadores, 
ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ, BRUNO RICARDO FERNANDES RIBEIRO, 
DOUGLAS ANDRÉ FRESCHI CRUZ, EZEQUIEL CORREA DE ARAÚJO, FLAVIO 
APARECIDO SIMÃO, MANOEL CABRERA PERES, PAULO CESAR DIS 
PINHEIRO. Havendo quorum legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente 
Sessão Extraordinária, dando prosseguimento, colocou em discussão a ata da 
Sessão Extraordinária de (29/10/2018), ninguém querendo discuti-la, colocou em 
votação, a qual foi aprovada, pôr unanimidade; dando continuidade, solicitou a mim, 
1º secretário, que desse ciência da matéria existente para a ORDEM DO DIA:- 1) - 
Edital de Convocação 01/2019; 2) Ofício GP n° 246/2018 de 03 de dezembro de 
2018, encaminhando Projetos de Leis Complementares n° 01/2018 e 02/2018; 3) 
Ofício GP n° 262/2018 de 26 de dezembro de 2018, onde solicita substituição do 
Projeto de Lei Complementar n° 02/2018; 4) Emenda Supressiva ao Projeto de Lei 
Complementar n° 02/2018 de 03 de dezembro de 2018, o senhor Presidente 
colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Referente a essa 
emenda do vereador Claudinei que é sobre retirar alguns cargos, são uns cargos 
que estão na pauta para aprovação para atender a necessidades do município, aqui 
cada um analisa de cada maneira, no meu ponto de vista os cargos da guarda 
municipal é um assunto que vem de muito tempo atrás, já chegamos discutir muito 
aqui necessita para segurança cuidar dos prédios públicos, nem deveríamos discutir 
muito por que esta trazendo mais segurança para o nosso município, então pela 
emenda do vereador ele quer que retire e faça um estudo, eu acredito que nos 
temos que agir, isso já foi feito um estudo esta tudo pronto, creio que ha 
preocupação na folha de pagamento junto com o jurídico, tudo vem com tempo isso 
vai ter um processo até fazer um concurso e formar essa equipe, eu sou contra essa 
emenda nesse sentido e a favor desse projeto, e outros cargos que estão sendo 
criados de fiscal do CRAS está tendo a necessidade desse cargo ente outros cargos, 
ficamos até sentido de não aprovai isso que poderia ajudar nosso município, 
referente a essa emenda eu sou contra, e sou a favor da segurança e os outros 
cargos sem pensar em politica. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Eu sou contra a 
emenda, eu acho que é um pedido da população há muito tempo sobre o guarda 
municipal, isso é importante para a população, para cidade, e todos os prédios 
públicos; já aconteceram atos de vandalismo e precisamos desses profissionais, 
inclusive é um projeto de governos anteriores, isso vem de muito tempo e o 
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executivo tomou a inciativa, eu acho que não podemos perder essa oportunidade, é 
um cargo importante. Sobre o fiscal tributário, na emenda pede para que seja 
extinguido isso, hoje nosso município temos o encarregado da tributação que é o 
Binho que todos conhecem e ele fica lá na prefeitura mais com serviço 
administrativo, precisamos de um para fazer as visitas, fiscalizar empresas de fora 
que vem para o nosso município para recolher os impostos ou outras atitudes, se 
tivermos esse cargo, o nosso município recebe 50% do ITR arrecadado, se tivermos 
esse cargo concursado no município nossa arrecadação passa de 50 a 100%, então 
é um ganho de arrecadação muito grande para o município, além disso se o 
município tiver esse cargo ele pode averiguar o valor da terra no município que hoje 
é feito por um estudo geral, não é o município que decide. Os outros cargos é uma 
exigência de uma equipe completa para que possa conseguir mais verba do governo 
federal, seria isso, e no meu modo de pensar todos esses cargos estão encaixados 
na necessidade do nosso município, se nos formos contra esses cargos seria 
trabalhar contra o município, eu voto contra a emenda e voto a favor do projeto 
integral, obrigado. Usando da palavra o vereador Antônio disse: boa noite senhor 
presidente Douglas, senhores vereadores, boa noite plateia. Boa sorte nessa nova 
empreitada de ser presidente da câmara e pode contar comigo no que estiver no 
meu alcance. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: boa noite senhor 
presidente boa sorte pela jornada de ser presidente e pode contar com todos, boa 
noite senhores vereadores, população presente. Vou deixar bem que não sou contra 
criar cargos na prefeitura, mas desde que a prefeitura tenha condições de manter 
esses funcionários e dar um aumento digno para os funcionários já existentes nesta 
casa, pois aqui estamos criando 18 cargos e isso da mais de 30.000,00 reais por 
mês, e na restruturação que vamos votar ali tem funcionários que vai ter 30,00 reais 
de aumento só, não é justo, chamamos o prefeito para conversar, ele falou que a 
folha esta em 50% e não tem condições de dar aumento para esses funcionários, e 
agora está criando mais 18 cargos, são cargos importantes, mas temos que valorizar 
os funcionários que já estão trabalhado para depois fazer outra coisa, não foi falado 
ainda sobre os professores, eu só não concordo ser criado esse cargo no meio de 
um projeto de restruturação, manda um projeto separado par cada função, estamos 
aqui para discutir mesmo, esse projeto foi enviado no começo de dezembro ai hoje 
as 18 horas vieram aqui e falaram que o fiscal tributário era preciso por causa do 
ITR, mas só que não podemos aprovar na hora, vamos ver os outros cargos; vamos 
valorizar os que estão presente; esse projeto tem que ser mandado separado. 
Usando da palavra o vereador Douglas Freschi disse: boa noite senhor presidente, 
caros nobres colegas, população presente. Senhor Claudinei, esse projeto foi 
enviado em dezembro e acho que vocês não leram o projeto por que se vocês 
tivessem lido já teríamos discutido; outras gestões passadas já aprovaram mais de 
100 cargos. Eu acho que essas criações são necessárias, o prefeito não vai abrir 
amanha o concurso, está criando cargos, vocês estão sendo contra isso, e sendo 
contra esses cargos vocês estão sendo contra a população; hoje a policia militar se 
acontecer algum acidente a cidade fica a mercê, vocês sabem muito bem disso; o 
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fiscal tributário é para mais arrecadação para o município, não sei o motivo par votar 
contra, era só isso, muito obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: 
mais uma vez boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população 
presente, o senhor presidente pense na população e os demais vereadores analisem 
e pense da melhor maneira, vamos pensar na cidade. Referente à emenda, eu creio 
que não precise marcar reunião para saber, é só ir procurar saber, a prefeitura está 
aberta. Em questão dos funcionários nunca foi feito, e quando foi feito foi o Silvio, e 
por que não foi feito nas outras gestões, a gente ficaria feliz de dar um aumento 
bom, mas temos que ter o pé no chão, acredito que estamos no caminho certo, e 
vamos cobrar par ter os reajustes, e estamos aqui para tirar duvida, e mais uma vez 
falo que sou contra a essa emenda, seria isso e uma boa noite. Usando da palavra o 
vereador Bruno disse: queria desejar uma boa administração referente a presidência 
da câmara, em 2013 foi feito o concurso e isso foi aprovado por vocês e isso foi feito 
com que a folha inchasse, foi criado cargo em 2014, em 2015, e esses são cargos 
importantes, não que os outros não sejam, mas por motivos de arrecadação; e já 
que entrou no assunto, os funcionários que recebem 625,00 vão ter uma aumento de 
54% coisa que nunca ocorreu no nosso município, então temos que valorizar isso e 
é mais que merecido, e isso tinha que ser feito a muito tempo, não podemos parar 
temos que melhorar; se hoje não pode ter esses cargos, então porque vocês 
aprovaram anteriormente os 100 cargos, admitam o erro de vocês. Usando da 
palavra o vereador Claudinei disse: eu não falei que era contra a criação dos cargos, 
falo pelo momento que passa a prefeitura não é oportuno. Ninguém mais querendo 
discuti-la o senhor Presidente colocou em votação, a votação houve empate de 4 a 
favor sendo eles os vereadores Claudinei, Flavio, Manoel e Paulo, e sendo 4 contra 
sendo eles Antônio, Bruno, Douglas Freshi e Ezequiel, sendo assim o senhor 
presidente desempatou a votação sendo favorável a emenda, onde foi desempatada 
por 5 votos favoráveis a 4 votos contrario. 5) Projeto de Lei Complementar n° 
01/2018, que “Altera o valor da gratificação paga ao Conselheiro Tutelar do 
Município de Novais,no exercício de 2018; o senhor Presidente colocou em 
discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Quero deixar os 
parabéns para o nosso executivo pela iniciativa pensando no conselheiro do nosso 
município, cargo esse que muitos criticam, mas quem acompanha sabe a dificuldade 
que é em lidar com crianças, então quero dizer que é muito gratificante da parte do 
executivo e meus parabéns ao prefeito e parabéns a todos. ninguém mais querendo 
discuti-lo o senhor Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade; 
6) Projeto de Lei Complementar n° 01/2018, que “Reestrutura o quadro de pessoal 
efetivo da Prefeitura Municipal de Novais, e dá outras providências”. o senhor 
Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: 
mais uma vez boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população 
presente. Ficamos feliz de uma parte porque não vai dar por igualdade um aumento, 
mas é um começo que temos que pensar, uns vão ter uma porcentagem mais 
porque se encontra muito defasado e o tribunal de contas está no pé, mesmo assim 
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parabenizo o executivo pela coragem que ele teve; fico triste também pela retirada 
dos cargos aqui, não como vereador, mas como Novaense, fica aqui minha 
indignação, e vamos pensar menos em politica. Usando da palavra o vereador Bruno 
disse: referente ao projeto, vem pra dar mais dignidade aos funcionários e 
regularizar a folha de pagamento da prefeitura, sabemos que não esta perfeito, mas 
na medida do possível vai se ajeitar; percebemos o desempenho do executivo, agora 
tem que dar o seguimento disso, e o comentário do percentual é que estava com 
funcionários com defasados e tínhamos que regularizar, e os cargos que foram 
retirados são cargos que precisam e terá impacto negativo para o município, seria 
isso e obrigado. Usando da palavra o vereador Antônio disse: um auditor veio aqui e 
disse que é impossível um funcionário ganhar menos que o salario mínimo isso foi o 
que o bruno esclareceu, onde esta regularizando a folha e atender o tribunal de 
contas, obrigado. ninguém mais querendo discuti-lo o senhor Presidente colocou em 
votação e foi aprovado por unanimidade. Esgotada a Matéria existente da Ordem do 
dia o Senhor Presidente agradeceu a presença dos vereadores e lembrou que a 
próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal, será realizada no dia 04 de 
fevereiro às 19h00min horas, e declarou encerrada a presente Sessão 
Extraordinária, da qual lavrou-se o presente termo de ATA, o qual segue assinado 
pôr mim, 1º secretario e pelo Senhor Presidente.- CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, aos 04 dias do mês de janeiro de 2.019.- 
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