
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2015 DE 23 DE NOVEMBRO 
DE 2015. 
 

“Dispõe sobre a concessão do título de 
cidadão novaense ao Sr. Alcindo do Valle 
Pereira.” 

 
Art. 1º - Fica concedido ao Senhor Alceu do Valle Pereira o título 

de cidadão novaense, em reconhecimento aos relevantes préstimos em benefício de 
nossa comunidade. 

Parágrafo único. A outorga do título ora concedido se fará em 
data a ser marcada pela mesa diretora, em sessão solene realizada pela Câmara de 
Vereadores.  

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 
 
Câmara Municipal de Novais-SP, 23 de novembro de 2015 
 
 
 
Claudinei Cáceres Gil 
Vereador  - DEM 
 
 
 
Manoel Cabrera Peres 

   Vereador - PSDB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MENSAGEM AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2015 
 

Assunto: “Dispõe sobre a concessão do título de 
cidadão novaense ao Sr. Alcindo do Valle 
Pereira.” 

 
Excelentíssimo Presidente 
Ilustres Pares 
 
   Tem o presente a finalidade de conceder ao Senhor Alcindo do 
Valle Pereira o título de cidadão novaense em homenagem aos relevantes préstimos em 
favor de nossa comunidade. 
   A presente proposição se justifica em razão dos relevantes 
serviços prestados pelo homenageado em favor do Município de Novais. 
   Em 1983, ingressou em seu primeiro mandato como prefeito na 
vizinha cidade de Tabapuã quando seu território englobava nossa comunidade, tendo 
sido eleito novamente em 1992. 
   Em sua primeira administração pública, iniciada em 1983, o 
homenageado sentindo que era desejo da maioria da população de Novais adquirir sua 
autonomia política, passou então a adotar medidas visando tal objetivo. 
   À época, um distrito para se tornar município autônomo, além do 
número mínimo de habitantes necessitava ser dotado de uma série de melhorias e obras 
públicas para satisfazer as exigências legais que o habilitasse a conquistar a sonhada 
autonomia. 
   Assim, no tempo em que esteve a frente do Poder Executivo de 
Tabapuã, instituiu a subprefeitura do até então Distrito de Novais, com a construção do 
prédio, criação do cargo de sub-prefeito e nomeação do mesmo, na pessoa do senhor 
João Jacinto Piveta. 
   No intuito de equipar a então sub-prefeitura, foram doados 
maquinários (moto-niveladora, caminhão basculante, trator e carreta) que a partir daí 
passaram a ficar exclusivamente na sub-prefeitura de Novais, para a realização dos 
serviços locais.  
   Quanto a infraestrutura urbana, dentre tantas obras importantes 
destacamos a construção de poço profundo para o sistema de abastecimento de água 
local, com capacidade para 200.000 litros, a expansão da rede de água e esgoto com 
implantação de 1.800 metros de linhas tubolares, tendo sido implantadas também guias 
e realizado o asfaltamento de 22 quarteirões. 
   No âmbito de atenção social, trabalhou para que fosse implantado 
o primeiro conjunto habitacional local além de realizar a doação de diversos lotes de 
terra onde muitos cidadãos edificaram seus imóveis. 



   Foi também responsável pelo asfaltamento das vias que ligam 
Novais a Tabapuã e a Catanduva, o que em muito auxiliou para transformar Novais em 
Município. 
   Realizou ainda, durante a sua gestão, a reforma do Clube de 
Novais, bem como, do cemitério, a construção da creche, a remodelação do Estádio 
Municipal e a adaptação do prédio para funcionamento do Centro de Saúde com a 
existência de médicos e demais funcionários para atendimento permanente da 
população. 
   Outra obra significativa foi a montagem da Padaria Municipal que 
teve, em sua época, papel relevante no fornecimento de pães e derivados, não só para a 
rede de ensino, como para toda a população. 
   Sua atenção para com o povo local é digno de registro e de 
reconhecimento, sendo fundamental que os ilustres pares analisem e aprovem a presente 
proposição. 
   Sem mais para o momento, segue para deliberação na forma 
regimental. 
 
 
   Câmara Municipal de Novais-SP, 24 de Novembro de 2015. 
 
 
 
   Claudinei Cáceres Gil 
   Vereador  - DEM 
 
 
 
   Manoel Cabrera Peres 
   Vereador - PSDB 

 
 


