
ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2.017.- 
 

Aos seis dias do mês de fevereiro 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 (05/12/2016), 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 n° 22/2017 – do Executivo Municipal – 
encaminhando Projeto de Lei n° 01/2017; b) Indicação n° 01/2017 – do Vereador Flavio – 
indica funcionamento da farmácia do posto de saúde por 24 horas; c) Indicação n° 02/2017 
– do Vereador Flavio – indica campanha de cadastro e castração de cães e gatos; d) 
Indicação n° 03/2017 – do Vereador Flavio – indica arrumar calçada no entorno da 
“escolinha” localizada no cruzamento das ruas Eduardo Bueno Brandão com a Rua Paulo 
Sandrin; e) Indicação n° 04/2017 – do Vereador Flavio – indica dedetização dos bueiros das 
ruas da cidade; f) Indicação n° 05/2017 – do Vereador Flavio – indica confecção de 
uniformes aos funcionários da prefeitura municipal; g) Indicação n° 06/2017 – do Vereador 
Douglas Romão – indica cobertura no ponto de ônibus do trabalhador; h) Indicação n° 
07/2017 – do Vereador Douglas Romão – indica colocar brinquedos para prática esportiva 
dos alunos que frequentam a creche municipal e escolinha; i) Indicação n° 08/2017 – do 
Vereador Douglas Romão – indica fazer lombada nas seguintes Ruas: Rua Guilherme Boris, 
Francisco pimenta, João velho Domingues, salvador Lopes Cabrera, Francisco ferreira pinto, 
Eduardo Bueno Brandão; j) Indicação n° 09/2017 – do Vereador Douglas Romão – indica 
colocar ar condicionado nas dependências do clube recreativo vereador Eduardo Fernandes 
dias; k) Indicação n° 10/2017 – do Vereador Flavio – indica número de telefone para que os 
munícipes entrem em contato com a prefeitura para informar luzes queimadas na via 
pública; l) Indicação n° 11/2017 – do Vereador Paulo Cesar – indica fazer vestiário, 
banheiros públicos, colocar bebedouro e cobrir a parte superior com rede no campo society 
Anizio Prado; m) Formação das Comissões Permanentes para o biênio 2017/2018; n) 
Moção de Pesar n° 01/2017 – do Vereador Flavio – para a família Marcelino; o) Moção de 
Pesar n° 02/2017 – do Vereador Flavio – para a família Beraldo; p) Requerimento n° 
01/2017 – do Vereador Flavio – requer mudança de local do poste 6/21-153; q) Projeto de 
Lei n° 01/2017 – do Executivo Municipal – define a identificação institucional da 
administração municipal de Novais para o período de 2017/2020; 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) Formação 
das Comissões Permanentes para o biênio 2017/2018, o senhor Presidente colocou em 
discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por 
unanimidade; 2) Moção de Pesar n° 01/2017 – do Vereador Flavio – para a família 
Marcelino, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou 
em votação, e foi aprovado por unanimidade; 3) Moção de Pesar n° 02/2017 – do Vereador 
Flavio – para a família Beraldo, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém 
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querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade; 4) Requerimento 
n° 01/2017 – do Vereador Flavio – requer mudança de local do poste 6/21-153, o senhor 
Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi 
aprovado por unanimidade; 5) Projeto de Lei n° 01/2017 – do Executivo Municipal – define 
a identificação institucional da administração municipal de Novais para o período de 
2017/2020, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém 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 Ezequiel disse: Boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores. Desde já quero cumprimentar a cada um de vocês e 
desejando um bom mandato e que possamos jutos fazer o melhor para o nosso município. 
Senhor presidente gostaria de deixar registrado que estivemos presente em são Paulo na 
casa civil, a convite de alguns deputados, ministro da saúde onde foi feito em balancete 
geral, não só do nosso estado como no Brasil inteiro. E por menor que seja o nosso 
município nos precisamos estar atrás dos nossos objetivos que favorece o nosso município, 
então discutimos assuntos importantes e foram encaminhados vários pedidos importantes. 
Estivemos presente em São Jose do Rio Preto na entrega do fórum e também na 
inauguração da fameca faculdade de medicina, foi muito importante e conversamos com 
vários deputados e assuntos no qual a nossa cidade esta muito necessitada no momento, 
Novais hoje precisa de ajuda, iniciamos uma administração com muita dificuldade e 
precisamos buscar recursos e unir forças para garantir uma melhoria para o nosso 
município. Estivemos também na funasa fundação nacional da saúde e quem coordena é o 
deputado Sinval Malheiros, estamos muito preocupado com o saneamento básico 
principalmente na coabe saída do córrego seco, onde o mau cheiro é demais, é difícil mas 
estamos atrás para conseguir melhorias. Conversamos também a respeito dos 
equipamentos para fazer a reciclagem do lixo e vai ser feito um levantamento do que é 
preciso. Referente à indicação do vereador Flavio, esse pedido eu tenho feito na 
administração passada, nos sabemos a necessidade de um paciente que é atendido a noite 
e sai sem o atendimento da farmácia, isso é um direito do vereador , de pedir e cobrar e 
acredito que isso será resolvido porque a saúde é prioridade. E a outra indicação do Flavio 
de castração é muito boa e nos podemos marcar uma reunião com a veterinária e discutir 
sobre isso e a possibilidade que pode ser feita, importante também a dedetização. Referente 
aos brinquedos da creche, as crianças merecem toda essa atenção. Queria deixar registrado 
também que foi assinado o convenio do viva leite e também o convenio que foi muito 
importante que é o da ponte que liga Novais a Catanduva, a mais de um ano que aconteceu 
isso, e parabenizo o nosso prefeito e o prefeito de Catanduva por esse convenio. Seria só 
isso, muito obrigado e uma boa noite a todos. Usando da palavra o vereador Antonio disse: 
Boa noite senhor presidente, senhores vereadores. Fui eleito pela primeira vez, agradeço 
primeiro a Deus, agradeço meus familiares, amigos. Com relação à iluminação publica, 
foram quatro meses sem a manutenção no dia quatro de fevereiro foram consertados 
setenta por cento. Pode nos avisar ou ligar lá na prefeitura para que isso seja resolvido. 
Sobre os buracos aqui no residencial Silvio Bulle foi o primeiro loteamento, então, a 
inexperiência com as exigências do executivo e legislativo. Tem um convenio que foi iniciado 
mais ele se perdeu depois das eleições e não foi mais acompanhado, então, o prefeito atual 
esta tentando recuperar esse convenio do recapeamento. No inicio do ano no dia dois de 
janeiro tinha bastante veículos parados, só o carro oficial estava em boas condições, e no 
período de trinta e sete dias foram recuperados três veículos gol, dois caminhões de lixo que 
já estão arrumando. Esses dias vocês presenciaram a ajuda de Eliziario e Embaúba com o 
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caminhão de lixo, teve dia de ficar sem a coleta. Tem muita coisa pra se fazer, o prefeito 
esta empenhado e a equipe de vereadores também. Agradeço todos os vereadores e a 
população. Usando da palavra o vereador Bruno disse: Boa noite a todos, boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores, população que presente, é muito importante a presença 
da população aqui na sessão. Eu queria salientar algumas coisas que foi feitas nesses 
quarenta dias. A gente teve reunido lá em São Paulo, eu e o Fabio na casa civil para pedir 
para a nossa cidade e tomar conhecimento sobre as emendas, sobre o convenio que o 
vereador Nico falou que é do loteamento Silvio Bulle Arruda que por motivo que não 
sabemos qual foi, pois após o período eleitoral não foi assinar o conveio, e o prefeito vai ate 
Rio Preto para conseguir de volta esse recurso. A gente teve também na secretaria de 
desenvolvimento social conversando com o secretario Floriano Pesero e lá fizemos o pedido 
da CCI centro de convivência ao idoso, anteriormente tinha pedido de emenda parlamentar e 
fomos informando que é por requerimento através do secretario, já fizemos esse 
requerimento para tentar trazer esse recurso para nossa cidade. Estivemos na posse do 
presidente da FDE Fundação de desenvolvimento da educação quem tomou posse foi o 
João Burineto, conversamos com ele e ele deixou as portas abertas pra nos aqui de Novais. 
Fomos à baçai onde ela tem um convenio com a secretaria da cultura e eles ajudam os 
municípios nos eventos, então é importante essa ajuda pra alavancar a cultura. Fomos à 
CDHU conversamos sobre as obras do nosso município e também sobre a ponte onde foi 
assinado o convenio. E a respeito das indicações, gostaria de parabenizar os vereadores, e 
gostaria de salientar, como o Nico disse e ele que esta por dentro de todas as situações 
econômicas, o prefeito vai fazer o possível para solucionar os problemas que tem a pesar 
das dificuldades. Seria só isso, obrigado. Usando da palavra o vereador Douglas Freschi 
disse: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população de Novais. 
Primeiramente agradecer a população presente, e os cento e oitenta e um votos que tive e 
agradecer algumas pessoas que tem ajudado o nosso município nesses quarenta dias. 
Agradeço o Edinho do deposito que ajudou com a maquina sabendo que a nossa estava 
precária, agradecer o prefeito de embaúba o Rogério por ter cedido o caminhão do lixo por 
alguns dias aqui, o prefeito de Eliziario por emprestar o caminhão também, ao vice prefeito 
da nossa cidade, Baiano Branco, por ter cedido alguns pneus, pois as frotas estavam 
precisando, e esta precisando, agradeço a todos que de alguma forma estão ajudando o 
nosso município. Tenho visto na administração passada que não arruou esses veículos, e 
venho acompanhando agora e vendo o desempenho do Fabio pra poder estar arrumando 
essa frota, principalmente na saúde onde esta precisando de ambulância. Agradeço a todos, 
muito obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: Boa noite senhor presidente, 
nobres colegas, população presente muito obrigado pela presença. Senhor presidente, 
gostaria de em partes estar fazendo as palavras do Ezequiel as minhas palavras; desejando 
boas vindas aos vereadores novos que estão iniciando os trabalhos e o que se reelegeram 
também, esta câmara estará trabalhando em prol ao município independente de partidos e 
de quem estiver como executivo e como legislativo, temos que trabalhar no mesmo sentido. 
Concordo em partes com a palavra do Ezequiel, só discordo com as palavras que ele disse 
sobre a ponte que vai pra Catanduva, ele citou que o governo estadual PSDB e o municipal 
de Catanduva era PSDB também e o de Novais também, nos estamos com aquela ponte 
que fica a quatro quilômetros dentro do município de Catanduva, então infelizmente o 
município de Novais não tinha muito que fazer, mas o que tinha que fazer ela fez, foi nas 
usinas pedir ajuda pra fazer o desvio e se ela não tivesse ido atrás para fazer isso na época 
à gente estaria passando pelo meio da cana ate hoje; e essa ponte quem assinou o 
convenio foi o prefeito de Catanduva o outro prefeito não teve interesse de ir atrás, nos não 
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estamos conseguindo verba nem pro nosso município quanto mais pedir verba pra município 
vizinho. A Dulce quando era prefeita foi atrás eu ate fui com ela ate São Paulo, fizemos tudo 
diretamente com o governador para fazer essa ponte. O vereador Paulo pediu para fazer 
uma parte da palavra, e disse: queria fazer uma colocação e relembrar também que o 
prefeito de Catanduva era o Geraldo Vinholi e seu filho é o Marcos Vinholi, deputado; eu 
acho que na deveria ter resolvido o problema há um mês depois de a ponte ter caído; ele 
sendo filho de prefeito de Catanduva e então quem não teve interesse por Novais não foi à 
prefeita aqui, foi o prefeito de Catanduva e o deputado marcos Vinholi. Somente isso. O 
vereador Gil voltou a usar a palavra: não esquecendo também que o deputado marcos 
Vinholi teve muitos votos dentro do nosso município, agora assina o convenio e aparece 
todo mundo; mas vamos torcer independente de quem estiver lá ou não que essa ponte saia 
o mais rápido possível, não pertence ao município de Novais, mas os maiores interessados 
é o município de Novais, precisamos e muito dessa ponte; vamos trabalhar juntos. O Nico 
vereador falou sobre uma divida deixada, ele é a pessoa, mas correta para estar falando 
isso, mas já que é pra falar de administração anterior, gostaria que puxasse há quatro anos 
pra ver como a prefeitura foi deixada, quanto tinha de divida, precatório, veículos sem 
funcionar, alias, nem maquina tinha; as maquinas foram conseguidas através de convênios 
na administração da Dulce, então foram trazidos para o município dezoito veículos; os 
desgastes dos carros, isso acontece e isso tem em todo município. O nobre colega falou 
sobre a cultura, e isso foi construído quase na etapa final um centro cultural no final do 
loteamento; o recapeamento que ta pra sair, assinado também o convenio pista de 
caminhada. Quanto o carro oficial eu concordo ele foi muito usado, mas não podemos 
esquecer que o outro prefeito quando entrou no primeiro mandato e no primeiro mês tirou 
um Vectra, e quando ele ganhou as eleições no segundo mandato dele ele tirou o Fusion, a 
prefeita que ai estava ficou os quatro anos com o Fusion, então são oito anos o desgaste do 
carro, e um desgaste natural; agora não adianta ficar falando de como tava e não tava; nós 
temos que olhar pra frente e trabalhar em prol ao município. Seria só isso senhor presidente, 
muito obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Boa noite mais uma vez, 
acabou me passando um assunto que é inclusive do bairro que eu moro; infelizmente a pior 
rua de buraco é a rua que eu moro, é vergonhosa, a rua paralela com a rodovia que vai pra 
Catanduva é a segunda pior; eu só falo uma coisa, foram recapeados três ruas que não 
tinha nenhum buraco e vocês são prova disso. O dinheiro público hoje tem que ser bem 
aproveitado, independente se ali mora alguém da oposição, porque a gente tinha 
conversado uns três meses antes da eleição t tinha um projeto para fazer aas quatro ruas 
aqui do loteamento Silvio Bulle Arruda, por fim, acabou mudando os endereços e 
infelizmente a decisão e do executivo; e depois correndo atrás ficamos sabendo que só 
faltava assinar o convenio da liberação do recapeamento, e só faltou interesse para assinar 
esse convenio, então ficamos tristes por isso porque essa parte de Novais ficou esquecida; 
agora vamos correr atrás, buscar recursos, e o executivo já esta tentando recuperar essa 
parceria para que sejam realizados esses recapes, e não precisamos nem falar o motivo por 
essa rua não se recapeada, vocês sabem melhor que eu; então se a gente olhar pra trás, o 
primeiro prefeito esta inelegível, o segundo também e espero que não aconteça com a 
terceira; barco pra frente e uma boa noite a todos. Usando da palavra o vereador Claudinei 
disse: senhor presidente, só lembrando o nobre colega Ezequiel que já e vereador. Quando 
você assina um convenio, ele vem com a verba predestinada para o determinado local não 
tem como você mudar; inclusive o primeiro prefeito foi julgado e teve as contas rejeitadas 
por conta disso, ele pegou o dinheiro que era para uma coisa e usou em outra, não pode 
desviar a verba assim; um exemplo e as conselheiras tutelares que estão sem carro para 
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trabalhar enquanto o cras estão com dois carros, poderia ser um para o conselho e outro 
para o cras, mas infelizmente não é assim que funciona, a verba foi destinada pra isso e não 
pode desviar a verba de um lugar pro outro; obrigado. Usando da palavra o vereador 
Douglas Freschi disse: Caro nobre colega, se a gente for discutir só desvio de obras nos 
vamos ficar aqui o resto da noite, o resto do mês, pois ate o marido da ex prefeita tem um 
processo desse sobre desvio, enfim; estamos aqui para ajudar a administração, citei os 
carro em estado deplorável da maneira que encontramos eles no dia dois, ninguém ta aqui 
pra ficar julgando, nos queremos melhoria; e dizendo ao nobre caro colega Paulinho, quem 
conseguiu a verba da ponte foi Orlando Bolsoni, e o filho do prefeito Vinholi era suplente só 
pra deixar claro. Usando da palavra o vereador Paulo disse: Douglas, acho que você não 
entendeu o que eu disse, Catanduva era o Geraldo Vinholi e o deputado estadual é o filho 
dele, no caso quem deveria arrumar a ponte através do estado o filho do Geraldo vinholi 
como deputado; eu sei muito bom que foi Bolsoni. Nico você disse de uma divida de um 
milhão, será que você poderia me informar na próxima sessão quanto à ex prefeita deixou 
em caixa no banco, valor exato, por que é um valor bem alto de um milhar e setecentos mil 
reais e inclusive tem uma sobra do recape de cinqüenta e três mil reais; voltando nas 
emendas, o primeiro pedido de recape que a prefeita faz foi para esse loteamento, e o 
segundo foi para outras ruas, falaram que iam liberar um valor e não liberaram, então era 
duas emendar que ela ia assinar no ultimo dia, e com a crise o governo do estado cortou 
uma emenda; ela não sabia qual foi cortada, e ela sabia que era de muita importância. Muito 
obrigado e uma boa noite. 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 fevereiro 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 fevereiro de 2.017.- 
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