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ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2.021.- 
 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2021, às 10:00 horas, na sala de sessões, 
situada à Rua João Cantarero Serrano nº. 275, nesta Cidade de Novais, Estado de 
São Paulo, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Novais, para em 
Sessão Solene dar posse aos Vereadores, a Vice-Prefeito e Prefeito Municipal 
eleitos para 2021/2024. Teve nesta oportunidade, como Mestre de Cerimônias o Sr 
Fernando Junior, que reconheceu as presenças das seguintes autoridades: Lucimar, 
diretora escolar municipal; Célia, coordenadora do conselho tutelar. Neste momento 
o Mestre de Cerimônias deu continuidade à sessão solene de posse de vereadores 
para a oitava legislatura municipal, igualmente a prefeito e vice-prefeita eleitos no 
pleito de quinze de novembro de dois mil e vinte, para o mandato 2021/2024; dando 
início então a sessão solene, o mestre cerimônialista convidou para presidir a sessão 
e ocupar seu lugar na mesa o vereador mais votado no último pleito Douglas 
Henrique Romão Jorge; o Mestre de Cerimônias convocou os demais vereadores 
eleitos para adentrarem o plenário juntamente com suas digníssimas esposas e 
tomarem os seus respectivos assentos por ordem alfabética, foram convocados os 
vereadores: Alexandre Glerian Dias acompanhado de sua digníssima esposa 
senhora Fernanda Aparecida Vieira Glerian; Antônio Luiz Vieira de Andrade 
acompanhado de sua digníssima esposa senhora Dailma Pereira do Nascimento de 
Andrade; Dione Ricardo Ottoni Barbosa acompanhado de sua digníssima noiva, 
senhora Carla dos Santos Napedri; Douglas André Freschi Cruz acompanhado de 
sua digníssima esposa, senhora Ana Carolina Flausino Freschi; Leonardo Aparecido 
Rasteiro acompanhado de sua digníssima noiva, senhora Karina Gabaldo Recchi; 
Manoel Cabrera Peres acompanhado de sua digníssima esposa, senhora Matilde 
Ricci Cabrera; Marcos Rogério Rodrigues de Araújo acompanhado de sua 
digníssima esposa, senhora Fernanda Nascimento Pascoal de Araújo; Nailton de 
Jesus dos Anjos acompanhado de sua digníssima esposa, senhora Solange 
Nascimento Cruz. O mestre de cerimônia convidou também a vice-prefeita eleita 
senhora Dorceli do Carmo Domingues Pinheiro e seu digníssimo esposo Vlaldir 
Fuster Pinheiro para que ocupe seu lugar na mesa. E por fim, convidou o prefeito 
eleito senhor Paulo César Dias Pinheiro e sua digníssima esposa Tamirys Brachi 
Pinheiro para que ocupe seu lugar na mesa. Continuando, o cerimônialista convidou 
a todos que ficassem de pé para cantar o Hino Nacional Brasileiro. Com a palavra o 
presidente da sessão, excelentíssimo senhor Douglas Henrique Romão Jorge para a 
condução dos trabalhos. O senhor presidente disse: bom dia a toda população e a 
todas as autoridades presentes; sobre a proteção de Deus e em cumprimento a 
constituição federal e a lei orgânica do município de Novais, cumpriremos os 
trabalhos dessa sessão, que trata da posse dos vereadores eleitos na eleição no dia 
15 de novembro de 2020, senhores Alexandre Glerian Dias, Antônio Luiz Vieira de 
Andrade, Dione Ricardo Ottoni Barbosa, Douglas André Freschi Cruz, Douglas 
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Henrique Romão Jorge, Leonardo Aparecido Rasteiro, Manoel Cabrera Peres, 
Marcos Rogério Rodrigues de Araújo, Nailton de Jesus dos Anjos, bem como o 
prefeito municipal Paulo César Dias Pinheiro e a vice- prefeita Dorceli do Carmo 
Domingues Pinheiro, todos presentes nessa sessão e devidamente diplomados pela 
justiça eleitoral. Essa presidência esclarece que todos os senhores vereadores 
eleitos, cumpriram as formalidades legais, apresentando na secretaria da câmara 
municipal de novais o diploma da justiça eleitoral, assim como já assinaram o termo 
de declaração de bens e entregaram cópia de todos os documentos pessoais, 
estando as determinações legais cumpridas prestaremos o compromisso como 
vereadores eleitos como consta do regimento interno da câmara municipal de 
novais. O senhor presidente convidou a todos os senhores vereadores para que 
ficassem de pé e erguessem o braço direito para ouvirem o competente juramento e 
no final da leitura respondam “assim eu prometo”; prometo cumprir a constituição 
federal, a constituição estadual e a lei orgânica municipal, observar as leis, 
desempenhar o mandato que me foi confiado com lealdade e trabalhar pelo 
progresso do município de novais e pelo bem-estar do povo; no final todos os 
vereadores disseram: assim eu prometo. O senhor presidente solicitou ao secretário 
Marcos Rogério Rodrigues de Araújo que chamasse os vereadores para assinarem o 
livro de posse. O senhor secretario chamou: senhor Alexandre Glerian Dias, eleito 
pelo republicanos com 116 votos; senhor Antônio Luiz Vieira de Andrade, eleito pelo 
podemos com 78 votos; senhor Dione Ricardo Ottoni Barbosa, eleito pelo PTB com 
159 votos; senhor Douglas André Fresch Cruz, eleito pelo republicanos com 158 
votos; senhor Douglas Henrique Romão Jorge, eleito pelo DEM com 208 votos; 
senhor Leonardo Aparecido Rasteiro, eleito pelo DEM com 124 votos; senhor 
Manoel Cabrera Peres, eleito pelo PSDB com 141 votos; senhor Marcos Rogério 
Rodrigues de Araújo, eleito pelo PTB com 95 votos; senhor Nailton de Jesus dos 
Anjos, eleito pelo republicanos com 144 votos. O senhor secretario passou a palavra 
para o presidente da sessão vereador Douglas Henrique Romão Jorge. O senhor 
presidente disse: nos termos da constituição federal, das leis eleitorais e da lei 
orgânica de novais, e tendo em vista a vontade manifestada pelos munícipes de 
novais no pleito eleitoral, declaro empossados os senhores vereadores eleitos para a 
oitava legislatura de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Desta forma 
iniciaremos os procedimentos relativos a posse do prefeito e da vice-prefeita 
conforme consta na lei orgânica do município, essa presidência esclarece que o 
prefeito e a vice-prefeita já apresentaram na secretaria geral da câmara o diploma 
expedido pela justiça eleitoral bem como já assinaram o termo de declaração de 
bens e entregaram cópias dos documentos pessoais, peço ao excelentíssimo senhor 
Paulo César Dias Pinheiro prefeito eleito e a excelentíssima senhora Dorceli do 
Carmo Domingues Pinheiro vice-prefeita eleita, que se levantem e declarem o “assim 
eu prometo” pelo competente juramento assim que essa presidência finalizar a 
leitura do referido compromisso, peço por gentileza que levantem a mão direita para 
o juramento e ao final da leitura apenas digam “assim eu prometo”; prometo cumprir 
a constituição federal, a constituição estadual e a lei orgânica municipal, observar as 
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leis, desempenhar o mandato que me foi confiado com lealdade e trabalhar pelo 
progresso do município de novais e pelo bem estar do povo; a excelentíssima 
senhora Dorceli do Carmo Domingues Pinheiro e o excelentíssimo senhor Paulo 
Cesar Dias Pinheiro disseram: “assim eu prometo”; passo a palavra ao cerimonialista 
senhor Fernando Júnior para que proceda então a chamada do prefeito e da vice-
prefeita eleitos, e peço aos mesmos que ao serem chamados se encaminhem ao 
secretário dessa mesa, vereador Marcos para assinatura do livro de posse conforme 
lei orgânica do município. O cerimonialista convidou a senhora vice-prefeita Dorceli 
do Carmo Domingues Pinheiro para assinar o livro de posse e convidou o senhor 
prefeito eleito Paulo César Dias Pinheiro para assinar o livro de posse. o 
cerimonialista parabenizou os empossados e em seguida passou a palavra para o 
presidente dessa sessão, excelentíssimo senhor Douglas Henrique Romão Jorge 
que disse: nos termos da constituição federal, das leis eleitorais e da lei orgânica de 
novais, e tendo em vista a vontade manifestada pelos munícipes de novais no pleito 
eleitoral, declaro empossados o senhor Paulo César Dias Pinheiro prefeito e Dorceli 
do Carmo Domingues Pinheiro  vice-prefeita eleitos para a oitava legislatura de 01 
de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. o senhor presidente passou a palavra 
ao primeiro secretário, vereador Marcos Rogério Rodrigues de Araújo que disse: 
encerrados os procedimentos relativos a posse dos vereadores, prefeito e vice-
prefeito, daremos início aos procedimentos relativos a eleição da mesa diretora da 
câmara municipal de novais para o biênio de 2021-2022, e respectiva posse dos 
eleitos, informo a todos os presentes que a votação será aberta e nominal, por 
ordem alfabética; a votação será primeiro para o cargo de presidente, seguido pelos 
cargos de vice-presidente, primeiro secretário e por último para segundo secretário. 
O senhor secretario convidou os vereadores para que se dirigissem a tribuna para 
que dessem seu voto para presidente da mesa.  
Alexandre Glerian Dias votou em: Douglas Henrique Romão Jorge 
Antônio Luiz Vieira de Andrade votou em: Marcos Rogério Rodrigues de Araújo 
Dione Ricardo Ottoni Barbosa votou em: Marcos Rogério Rodrigues de Araújo 
Douglas André Freschi Cruz votou em: Douglas Henrique Romão Jorge 
Douglas Henrique Romão Jorge votou em: Douglas Henrique Romão Jorge 
Leonardo Aparecido Rasteiro votou em: Marcos Rogério Rodrigues de Araújo 
Manoel Cabrera Peres votou em: Marcos Rogério Rodrigues de Araújo 
Marcos Rogério Rodrigues de Araújo votou em: Marcos Rogério Rodrigues de 
Araújo 
Nailton de Jesus dos Anjos votou em: Douglas Henrique Romão Jorge. 
Concluída a votação o secretário Marcos informou que a votação para presidente da 
Câmara ficou cinco votos para o Vereador Marcos Rogério Rodrigues de Araújo e 
quatro votos para o Vereador Douglas Henrique Romão Jorge, sendo eleito 
Presidente da Câmara Municipal de Novais para o biênio 2021/2022 Marcos 
Rogério Rodrigues de Araújo. Continuando deu-se início a votação de Vice-
presidente da Câmara Municipal de Novais: 
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Alexandre Glerian Dias votou em: Dione Ricardo Ottoni Barbosa 
Antônio Luiz Vieira de Andrade votou em: Dione Ricardo Ottoni Barbosa 
Dione Ricardo Ottoni Barbosa votou em: Dione Ricardo Ottoni Barbosa 
Douglas André Freschi Cruz votou em: Dione Ricardo Ottoni Barbosa 
Douglas Henrique Romão Jorge votou em: Dione Ricardo Ottoni Barbosa 
Leonardo Aparecido Rasteiro votou em: Dione Ricardo Ottoni Barbosa 
Manoel Cabrera Peres votou em: Dione Ricardo Ottoni Barbosa 
Marcos Rogério Rodrigues de Araújo votou em: Dione Ricardo Ottoni Barbosa 
Nailton de Jesus dos Anjos votou em: Dione Ricardo Ottoni Barbosa 
Concluída a votação o secretário Marcos informou que a votação para Vice-
presidente da Câmara ficou nove votos para o Vereador Dione Ricardo Ottoni 
Barbosa, sendo eleito Vice-Presidente da Câmara Municipal de Novais para o 
biênio 2021/2022 Dione Ricardo Ottoni Barbosa. Continuando deu-se início a 
votação de Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Novais: 
Alexandre Glerian Dias votou em: Leonardo Aparecido Rasteiro 
Antônio Luiz Vieira de Andrade votou em: Leonardo Aparecido Rasteiro 
Dione Ricardo Ottoni Barbosa votou em: Leonardo Aparecido Rasteiro 
Douglas André Freschi Cruz votou em: Leonardo Aparecido Rasteiro 
Douglas Henrique Romão Jorge votou em: Leonardo Aparecido Rasteiro 
Leonardo Aparecido Rasteiro votou em: Leonardo Aparecido Rasteiro 
Manoel Cabrera Peres votou em: Leonardo Aparecido Rasteiro 
Marcos Rogério Rodrigues de Araújo votou em: Leonardo Aparecido Rasteiro 
Nailton de Jesus dos Anjos votou em: Leonardo Aparecido Rasteiro 
Concluída a votação o secretário Marcos informou que a votação para Primeiro 
Secretário da Câmara ficou nove votos para o Vereador Leonardo Aparecido 
Rasteiro, sendo eleito Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Novais para 
o biênio 2021/2022 Leonardo Aparecido Rasteiro. Continuando deu-se início a 
votação de Segundo Secretário da Câmara Municipal de Novais: 
Alexandre Glerian Dias votou em: Antônio Luiz Vieira de Andrade 
Antônio Luiz Vieira de Andrade votou em: Antônio Luiz Vieira de Andrade 
Dione Ricardo Ottoni Barbosa votou em: Antônio Luiz Vieira de Andrade 
Douglas André Freschi Cruz votou em: Antônio Luiz Vieira de Andrade 
Douglas Henrique Romão Jorge votou em: Antônio Luiz Vieira de Andrade 
Leonardo Aparecido Rasteiro votou em: Antônio Luiz Vieira de Andrade 
Manoel Cabrera Peres votou em: Antônio Luiz Vieira de Andrade 
Marcos Rogério Rodrigues de Araújo votou em: Antônio Luiz Vieira de Andrade 
Nailton de Jesus dos Anjos votou em: Antônio Luiz Vieira de Andrade 
Concluída a votação o secretário Marcos informou que a votação para Segundo 
Secretário da Câmara ficou nove votos para o Vereador Antônio Luiz Vieira de 
Andrade, sendo eleito Segundo Secretário da Câmara Municipal de Novais para 
o biênio 2021/2022 Antônio Luiz Vieira de Andrade. 
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Encerrada a votação o secretário informou que a formação da Mesa da Câmara 
Municipal de Novais para o Biênio de 2021/2022 ficou formada da seguinte maneira: 
 
PRESIDENTE – MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO 
VICE-PRESIDENTE – DIONE RICARDO OTTONI BARBOSA 
PRIMEIRO SECRETÁRIO – LEONARDO APARECIDO RASTEIRO 
SEGUNDO SECRETÁRIO – ANTONIO LUIZ VIERIA DE ANDRADE 
Em seguida o secretário passou a palavra ao cerimonialista Fernando Junior para 

dar prosseguimento aos trabalhos que disse: senhoras e senhores passo a palavra 

ao vereador Marcos Rogerio Rodrigues de Araújo para que faça o uso da palavra 

representando todos os vereadores eleitos, usando da palavra o vereador Marcos 

Rogério Rodrigues de Araújo disse: Bom dia nobres vereadores, bom dia população 

presente, bom dia a nossa vice prefeita Dorceli, ao nosso Prefeito Paulo Cesar, a 

Celia Rebolo representando ao conselho tutelar de Novais, bom pessoal falar da 

gente já é complicado, imagina falar em nome dos outros, eu gostaria de passar uma 

mensagem rápida, nós que colocamos nosso nome para disputar uma eleição, nós 

sabemos o quanto é difícil, as coisas são muito complicadas para se conseguir, nós 

colocamos nossos nomes, a política o atual momento que atravessa o País, vários 

acontecimentos, principalmente esse de pandemia, mas nós temos que estar todos 

aqui juntos engajados para o melhor de nosso município de Novais, que é o que nós 

queremos, todos nós temos essa consciência, querer o bem do nosso município, 

vamos aqui juntos unidos num só pensamento, o bem pra população da nossa 

querida Novais que tanto nós amamos, nós gostaríamos também de agradecer a 

todos eleitores que depositaram em nós a confiança do voto em nós Vereadores e 

no Paulinho também, acho que isso é muito importante, primeiramente pensar em 

nosso município, acho que é essa a mensagem que cada um de vocês gostaria de 

estar passando, seria só isso meu muito obrigado a todos. O cerimonialista disse: 

senhoras e senhores agora passo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito 

municipal senhor Paulo César Dias Pinheiro para fazer o uso da palavra. Usando da 

palavra o senhor Paulo Cesar Dias Pinheiro disse: Bom dia a todos quero 
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cumprimentar o Presidente da Câmara eleito para o biênio 2021/2022 Marcos 

Rogério Rodrigues de Araújo, em nome do qual estendo meus cumprimentos a todos 

os vereadores eleitos; Cumprimentar minha esposa, Tamires, em nome da qual 

cumprimento todas as mulheres presentes; Cumprimento também a vice-prefeita 

Dorceli do Carmo Domingues Pinheiro; A coordenadora o Conselho Tutelar Sra. 

Célia Regina Gallerani Rebollo; A Diretora de Escola, Profa. Lucimar da Silva Velho 

Britto e demais presentes. Hoje é um dia muito importante, quero me dirigir a todos, 

seja aos que aqui estão presentes ou aos que estão nos assistindo de forma remota. 

A pandemia não nos permitiu convidar a todos, mas assim estamos agindo de forma 

segura. Cada um tem um motivo especial para participar dessa cerimônia de posse, 

ela é o fechamento de uma fase e abertura de um novo ciclo. Entramos para a 

campanha seja para prefeito e vice ou vereador, uns num grupo outros em outros, 

adversários ou não, realizando um trabalho que ninguém sabe o resultado final com 

antecedência, porque quem decide é o eleitor, o povo, graças à democracia 

instalada em nossa Pátria. E assim, dentre muitos candidatos estão aqui os eleitos a 

vereador e a prefeito e vice. Quero parabenizar a cada um de vocês, vereadores 

eleitos! Parabéns pela conquista, e quero também, no tocante ao cargo de vereador, 

agradecer aos candidatos da Coligação Compromisso por Novais, que participaram 

do pleito, correndo atrás dos seus ideais políticos, pois assim, deram sua 

contribuição na chapa que constituíram. Essa etapa foi cumprida e agora vem a 

missão de prestar serviços ao povo desta cidade. Será a nova fase que devemos 

enfrentar com muito mais afinco que a campanha, pois a posse de hoje nos dá uma 

tarefa, cheia de responsabilidades e que a devemos cumprir da melhor forma para 

que seus efeitos resultem em crescimento para a cidade e para a vida de cada 

cidadão novaense. Aos funcionários públicos do Município de Novais, minha 

admiração. Já fui funcionário público e sei o valor dessa função. Ser servidor público 

é renunciar a si para atender ao próximo. Todos os prefeitos passam, mas os 

funcionários ficam, e dedicam ao município anos de serviços, deixam uma história 

valorosa de trabalho e dedicação, a eles meu respeito e consideração. Contem 



 7 

sempre comigo. E agora quero me dirigir a você eleitor que esteve conosco, que 

levantou a bandeira, que não mediu esforços para que fôssemos hoje aqui 

empossados. Ao usar essas palavras faço uma retrospectiva e vejo o semblante das 

pessoas que estiveram ao nosso lado, dia a dia, com um trabalho incansável. Uma 

campanha não é fácil, muitas ofensas, mentiras, são lançadas, principalmente hoje 

que as redes sociais estão muito presentes, portanto, sozinhos não podemos lutar, 

não podemos vencer, precisamos de um grupo que nos fortaleça, que nos motive, 

por isso meus mais sinceros agradecimentos pela nossa conquista dos 1.207 votos. 

Aos demais eleitores meu respeito, são cidadãos novaenses e assim como os outros 

trazem consigo o direito da democracia. Quero governar para todos. Conto com a 

participação de todos para fazer da cidade de Novais um lugar ainda melhor para 

viver e podem ter certeza, que teremos uma administração pautada na ética, 

princípio esse que abarca todos os demais. Esse é um compromisso meu e da 

minha vice Dulce. Feliz Ano Novo! Que Deus abençoe a todos. O senhor 

cerimonialista passou a palavra ao presidente da sessão solene excelentíssimo 

senhor Douglas Henrique Romão Jorge para que faça o seu encerramento; o senhor 

presidente disse: ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, agradeço a 

presença dos que aqui estão presentes, a todos que nos assistem pelo Youtube. 

Desejo a todos os vereadores, ao prefeito municipal, a vice-prefeita sucesso e uma 

ótima administração, que Deus abençoe a todos nós, todos tenham um bom dia e 

um ótimo ano de 2021, dou por encerrada a sessão solene de posse da qual se 

lavrou o presente termo de ATA, o qual segue assinado pôr mim Presidente da 

posse e pelo 1º secretário.- CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, aos 01 dia do mês 

de janeiro de 2.021. 

  
DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE  

Presidente da Posse 
 
 

MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO  
1º secretário da Posse 


