
ATA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2.018.- 
 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2018, 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 
DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORJE, presentes os vereadores, ANTONIO DE ASSIS 
MUNHOZ, BRUNO RICARDO FERNANDES RIBEIRO, DOUGLAS ANDRÉ FRESCHI 
CRUZ, EZEQUIEL CORREA DE ARAÚJO, MANOEL CABRERA PERES, PAULO CESAR 
DIAS PINHEIRO, ausente o vereador CLAUDINEI CÁCERES GIL. Havendo quorum legal o 
senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária, dando prosseguimento, 
colocou em discussão a ata da Sessão anterior (05/02/2018), 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) Projeto de 
Lei 01/2018 – do Executivo Municipal – que dispõe sobre a implantação de loteamento de 
interesse social no município de Novais por meio de associações ou cooperativas com 
finalidade especifica; b) Projeto de Decreto Legislativo 01/2018 – do Vereador Ezequiel 
Correa de Araújo – que dispõe sobre titulo de cidadão para o senhor Luiz Carlos Motta; c) 
Projeto de Decreto Legislativo 02/2018 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – que 
dispõe sobre titulo de cidadão para o senhor Marcos Zerbini; d) Projeto de Decreto 
Legislativo 03/2018 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – que dispõe sobre titulo de 
cidadão para a senhora Cleuza Ramos Zerbini; e) Moção de Congratulações n° 01/2018 – 
do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – para Geraldo Fernandes Garcia; f) Moção de 
Congratulações n° 02/2018 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – para Marlei 
Aparecida Nucci Fernandes; g) Requerimento n° 05/2018 – do Vereador Flavio Aparecido 
Simão – requerendo informações dos documentos relativos ao processo licitatório que 
envolva massa asfáltica do ano de 2017. 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) Moção de Congratulações n° 
01/2018 – do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – para Geraldo Fernandes Garcia; o 
senhor Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa 
noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. Senhor presidente quero pedir 
que os decretos legislativos sejam colocados em votação. O senhor presidente disse: o que 
esta em discussão é a moção de congratulações. Usando da palavra o vereador Ezequiel 
disse: referente à moção. Com todo respeito e carinho, Geraldo, venho fazer essa simples 
homenagem a sua pessoa. Isso não é nada mais que um simples reconhecimento, a minha 
parte faço com alegria, e seu trabalho fica na historia da cidade e seus familiares ficam 
orgulhosos, que Deus abençoe, muito obrigado. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou 
em votação, e foi aprovado por unanimidade; 2) Moção de Congratulações n° 02/2018 – 
do Vereador Ezequiel Correa de Araújo – para Marlei Aparecida Nucci Fernandes o senhor 
Presidente colocou em discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma 
vez boa noite senhor presidente, nobres colegas, população presente. Falta palavra para 
falar o bem da sua pessoa, do seu trabalho e a sua luta no nosso município. Sempre fiquei a 
disposição para valorizar a nossa população e hoje os especiais são vocês, é um motivo de 
muita alegria e no final estarei entregando uma lembrança que ficara arquivada aqui nesta 
casa de leis e assinados pelos vereadores presente que votaram a favor, agradeço a todos e 
que deus abençoe o lar de vocês. Usando da palavra o vereador Antonio disse: boa noite 
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presidente, vereadores, população presente. Venho aqui pra falar sobre essas homenagens, 
me orgulho muito de falar dessas pessoas, muito fácil de falar, essas pessoas têm o caráter, 
respeito e muito mais, mito bacana. Obrigado. Usando da palavra o vereador Bruno disse: 
boa noite a todos, vereadores, população presente. Quero parabenizar o vereador Ezequiel 
pela moção, com certeza são pessoas que merecem. Às vezes não temos nem palavras 
para falar, o Geraldo sempre meu barbeiro, tenho uma admiração e uma pessoa muito culta, 
família de um caráter excelente. A Marlei me deu aula, os filhos são meus amigos. Fico feliz 
com essa homenagem e agradeço a todos. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocou em 
votação, e foi aprovado por unanimidade; 3) Requerimento n° 05/2018 – do Vereador Flavio 
Aparecido Simão – requerendo informações dos documentos relativos ao processo licitatório 
que envolva massa asfáltica do ano de 2017. 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: Mais uma vez boa noite senhor presidente, vereadores, população presente. 
Quero mais uma vez expor a minha alegria ao Geraldo e Marlei por essa simples 
homenagem que vocês estão recebendo, procuro fazer da minha maneira e faço com toda 
alegria, cada vereador pesa de um jeito e todos são livres para fazer o que acham melhor. 
Então que deus abençoe ávida de vocês e toda a sua família. Quero comentar sobre o 
projeto de lei de implantação de loteamento de interesse social no município de Novais , eu 
acredito que isso já deve estar no conhecimento de toda a população, é um trabalhão que 
no ano de 2015 tive o prazer de conhecer e a partir dessa data não parei de lutar e não vou 
parar, sei que sou criticado, sei de companheiros que damos risadas juntos e por trás e só 
pedrada. Sei o que estou passando e não desisto, creio em deus e confio em deus, 
sabemos das famílias aqui em Novais com mais de vinte anos e não tem uma casa, 
sabemos das entregas das casas da CDHU, mas a demanda é muita, são muitas pessoas 
que precisam. Não fiz isso pensando em mim, mas sim pra quem precisa e os valos desses 
terrenos são de 5.800,00 cinco mil e oitocentos reais, já incluso com o trabalho do 
engenheiro. E peço para o senhor presidente que coloque esse projeto de decreto legislativo 
em discussão e votação, porque são pessoas serias e que visam o bem, não estou fazendo 
isso para dar titulo para nenhum bandido, peço perdão e com todo respeito, não podemos 
finalizar essa sessão sem colocar esses decretos em votação, e por gentileza os vereadores 
que estão aqui eu peço se isso não acontecer, vocês permaneçam onde estão e vou tomar 
as devidas providências, boa noite. Usando da palavra o vereador Bruno disse: Mais uma 
vez boa noite a todos. Queria falar do meu trabalho nesses últimos dias, estivem em São 
Paulo junto com o vereador Douglas Jorge e o prefeito Fabio. Estivemos visitando alguns 
gabinetes de deputados e são essas pessoas que pode ajudar nosso município, tivemos 
boas noticias lá e ficamos muito satisfeitos com as nossas passagens. Estou trabalhando 
desde o início do meu mandato e conseguimos 50.000,00 pra área da saúde e dei uma idéia 
para o prefeito conseguir uma maquina de RioX, não sei qual vai ser a disposição pra isso, 
mas foi uma idéia que eu dei e seria importante se a gente conseguisse, fico feliz por ter 
conseguido esse recurso para a nossa população. Queria falar dos fatos que vem 
acontecendo e ouço falar por ai que existem vereadores nessa casa, foi citado meu nome e 
até do vereador Nico que nós falamos que não somos a favor de dar aumento para 
funcionário, então peço que se eu falei isso os vereadores levantem ou fale aqui na nossa 
frente. O que foi comentado foi a parte técnica da dar aumento, o vereador Nico que trabalha 
com as finanças da prefeitura disse que o índice da folha esta em 51.07 e foi comentado que 
tem a sexta parte esse ano pelo vereador Paulinho, isso é agravante desse índice na folha, 
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jamais sou contra o aumento dos funcionário, pode mandar o projeto aqui que eu sou a 
favor, nós estamos cobrando. E comentando para pedir uma atenção especial para esse 
projeto que é de interesse social, acaba com essa converseira, agradeço a todos e muito 
obrigado. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: Mais uma vez boa noite senhor 
presidente, vereadores. Só uma parte, esse projeto que vocês querem analisar. O motivo 
desse projeto com urgência é que o deputado falou que precisamos entregar esse projeto 
até o mês dês junho para dar andamento para infra estrutura, entoa senhores esta emenda 
esta praticamente ganha pra essas famílias, se acontecer alguma coisa ou a demora para a 
aprovação desse projeto, com todo respeito aos senhores, mas vou sair casa por casa e 
explicar o motivo que aconteceu isso, isso não trás lucro pra ninguém e só visa o bem para a 
população, até a próxima reunião terei muito assunto para comentar e sei de cada um que 
critica meu trabalho, mas vamos ate o fim, 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 05 
de março 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 19 dias do mês de fevereiro de 2.018.- 
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