
ATA DA 4ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2.018.- 
 

Aos dezenove dias do mês de março 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 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 DIS PINHEIRO. Havendo 
quorum legal o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária, 
dando prosseguimento, colocou em discussão a ata da Sessão anterior 
(05/03/2018), 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) Oficio GP nº. 070/2018 – do Executivo 
Municipal – encaminhando projetos de lei n°s 03/2018 e 04/2018; b) Oficio GP nº. 
072/2018 – do Executivo Municipal – encaminhando projetos de lei n° 05/2018; c) 
Requerimento nº. 06/2018 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – requerendo 
aumento do valor do vale alimentação dos funcionários públicos; d) Requerimento 
nº. 07/2018 – do Vereador Claudinei Cáceres Gil – requerendo um estudo sobre a 
viabilidade de dar a vacina da meningite meningocócica tipo B nas crianças do 
município de Novais; e) Moção de Pesar n° 03/2018 – do Vereador Flavio Aparecido 
Simão – para família Martoreli; f) Projeto de Resolução n° 01/2018 – da mesa da 
Câmara Municipal de Novais – que “Considera de caráter oficial o Congresso 
Estadual de Municípios e autoriza a participação de Vereadores e Servidores no 
evento e dá outras providências”. g) Projeto de Lei n° 03/2018 – do Executivo 
Municipal – que Autoriza o Poder Executivo de Novais a firmar parceria com o Lar 
Joana D’Arc, mediante a celebração de Termo de Colaboração, objetivando o 
desenvolvimento de atividades de interesse público na forma especificada nesta lei e 
conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014; h) Projeto de Lei n° 
04/2018 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder Executivo de Novais a 
firmar parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva 
- APAE, mediante a celebração de Termo de Colaboração, objetivando o 
desenvolvimento de atividades de interesse público na forma especificada nesta lei e 
conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014; i) Projeto de Lei n° 
05/2018 – 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 específica. 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 Pesar n° 
03/2018 – do Vereador Flavio Aparecido Simão – para família Martoreli, o senhor 
Presidente colocou em discussão, ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, 
e foi aprovado por unanimidade; 2) Projeto de Resolução n° 01/2018 – da mesa da 
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Câmara Municipal de Novais – que “Considera de caráter oficial o Congresso 
Estadual de Municípios e autoriza a participação de Vereadores e Servidores no 
evento e dá outras providências” , o senhor Presidente colocou em discussão, 
ninguém querendo discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade;  
3) Projeto de Lei n° 03/2018 – do Executivo Municipal – que Autoriza o Poder 
Executivo de Novais a firmar parceria com o Lar Joana D’Arc, mediante a celebração 
de Termo de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades de interesse 
público na forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 
31 de julho de 2014, o senhor Presidente encaminhou o projeto para as comissões 
para melhor analise;  4) Projeto de Lei n° 04/2018 – do Executivo Municipal – que 
Autoriza o Poder Executivo de Novais a firmar parceria com a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Catanduva - APAE, mediante a celebração de Termo 
de Colaboração, objetivando o desenvolvimento de atividades de interesse público 
na forma especificada nesta lei e conforme dispõe a Lei Federal 13.019 de 31 de 
julho de 2014, o senhor Presidente colocou em discussão, ninguém querendo 
discuti-lo, colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade;  5) Projeto de Lei 
n° 05/2018 – 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 específica, o senhor presidente retira o Projeto de 
urgência especial e encaminha para as comissões. Usando da palavra o vereador 
Ezequiel disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população 
presente. Quero dizer referente ao pedido do vereador Claudinei Cáceres Gil. Me 
sinto triste pelo erro desse projeto que infelizmente teve essas falhas e por esse 
motivo vai ser retirado o projeto de regime de urgência para que ele seja novamente 
voltado ao jurídico da prefeitura para ser corrigido, em seguida vai ser posto 
novamente e projeto, encaminhado para que seja feita uma extraordinária. Muito 
obrigado senhor presidente. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: senhor 
presidente essa retirada do projeto foi um acordo do legislativo e o executivo, 
ninguém esta falando que é contra, só queremos que seja arrumando e ficar de 
acordo com a legislação do município, um exemplo é quando foi para aprovar o 
projeto dos 30 cargos, fizemos a mesma coisa, não íamos contra, a gente queria que 
seria regularizado e hoje ele esta em vigor já faz um ano, então queremos uma coisa 
de acordo com a lei, estamos aqui para cumprir a lei e não para ficar contra 
ninguém. 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 Douglas Freschi disse: boa noite senhor presidente, 
nobres colegas, população presente. Referente a esse projeto, já vem sendo 
tramitado já faz um tempo, eu mesmo achei vários erros e tive o conhecimento de ir 
ate o ministério publico junto com o nobre vereador Claudinei, e em discussão com a 
promotora vimos os erros e foi passado para o executivo, achamos a melhor maneira 
de se fazer, infelizmente ainda tem alguns erros que esta sendo corrigidos pelo 
jurídico, espero que seja acertado em breve por que sabemos a necessidade da 
população. Quero agradecer o deputado Marcos Vinholli, onde foi assinado 50 mil 
para custeio da saúde. Também conversei com o deputado Estevan que é do DEM 
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onde mandou 60 mil reais para infra-estruturar da nossa cidade. O deputado Davi 
Zaia assinou 50 mil para o custeio da saúde, quero agradecer ao prefeito que foi 
atrás para assinar esses convênios. Obrigado e agradeço a todos pela presença. 
Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, população presente. A respeito do projeto, a prefeitura mandou o projeto 
com dois artigos errados e por conta disso foi retirado, se deus quiser vai ser votado 
essa semana e da minha parte seu sou a favor do projeto, através de um trabalho 
meu junto ao deputado Davi Zaia a gente conseguiu 50 mil reais para custeio na 
saúde do nosso município, fica aqui meus agradecimentos para o deputado Davi 
Zaia que foi feito pelo nosso município. Usando da palavra o vereador Ezequiel 
disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, população presente. 
Referente ao projeto do loteamento a gente se encontra triste, isso não é uma luta 
que vem de hoje e infelizmente houve esse erro. Vocês sabem que se dependesse 
do outro lado político esse projeto não ia existir, tem muitas pessoas que tem a 
língua que não cabe na boca, critica, fala, são pessoa que nunca tirou o pé de 
Novais para conhecer esse trabalho. Ontem em são Paulo foi entregue 800 
apartamentos através desse projeto, esse projeto é para ajudar as pessoas que 
precisam, pessoas do bem. Tem essas pessoas que só pensam em política eles não 
querem quem não aconteça nada fora da gestão dele, fica aqui minha indignação, 
respeito todos os vereadores, espero que votem nesse projeto acontecer. Quero 
parabenizar nosso prefeito que esta assinando vários convênios, trabalho de 
vereadores que correram atrás e hoje estão assinando esses convênios. 
Parabenizá-lo pelos uniformes escolares. Parabenizar os funcionários do pátio junto 
com o encarregado Gugu que estão fazendo um belo trabalho no recapeamento da 
nossa cidade. Senhor presidente, gostaria que fosse encaminhado um oficio de 
agradecimento para o deputado Sergio Reis, ele simplesmente destinou com suas 
emendas um valos de 150 mil reais e esta sendo feito o cadastro para ser 
encaminha essa emenda, aqui em no nosso município a gente precisa disso, é muito 
difícil conseguir as coisas. Todos sabem que a folha de pagamento do nosso 
município está inchada, esse ultimo concurso, não sei se foi promessa de emprego, 
mas encheu a prefeitura e hoje os funcionários precisam de um aumento e 
infelizmente tem essa dificuldade, por isso estamos indo atrás de recursos. Queria 
fazer um comentário, nas redes sociais tem pessoas que se acha tanto. Eu sou 
sincero a falar pra vocês, fui uma pessoa que mudei o lado político e fiz com que o 
outro lado perdesse a política e vocês sabem disso, minha vida toda apoiei um lado, 
mas dessa vez eu mudei e perderam a política, não estou referindo nome de 
ninguém. Agora todos querem pegar no meu pé, sou um vereador, esta aqui meus 
pedidos, faço um trabalho com muito orgulho. A respeito da saúde, não sou rico, a 
medica pediu a vacina para meu filho e como um cidadão fui atrás da secretaria da 
saúde pedir e ganhei essa vacina, não foi nada escondido, estava no portal da 
transparência, tem muitos que criticaram, mas ninguém fala do meu trabalho como 
vereador onde levei mais de 25 pessoas diferentes que estavam na fila de espera 
por uma cirurgia e consegui ajudar. Seria isso e muito obrigado. Usando da palavra o 
vereador Douglas Freschi disse: boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
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população presente. Queria deixar bem claro que esse projeto é da prefeitura 
regularizando a associação, não é um projeto da associação, é um projeto que 
regulariza a associação. Muito obrigado senhor presidente. Usando da palavra o 
vereador Claudinei disse: boa noite senhor presidente, nobres colegas. Senhor 
presidente, foi muito bem lembrado pelo nobre colega Douglas, esse projeto não se 
trata da associação, mas sim do município para associações futuras, vai ser votado 
par a regularização, e relativo a 6 salários mínimos, eu acho que é muito teria que 
ver isso. Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: mais uma vez boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Assim que vier esse 
projeto, o vereador que achar que é contra, vote contra, todos tem o direito. O valor 
de salário mínimo foi avaliado ate pela promotora. No dia da votação seria 
importante de avisar a população, e vamos por pra votação assim que ele vier. Deus 
abençoe a todos e uma boa noite. Usando da palavra o vereador Claudinei disse: 
deixar bem claro, eu não sou contra o projeto, sou contra a esse 6 mil que está no 
projeto dos salários, e esse da prefeitura que vai ajudar na infra-estrutura não estou 
vendo no projeto, não vejo aqui no artigo sexto. Essa área esta em área rural e ainda 
tem que passar para área urbana, depois tem que ser aprovada pela CETESB, é 
uma coisa que demora. Usando da palavra o vereador Bruno disse: boa noite a 
todos. Essas coisas foram retiradas do projeto porque não havia necessidade e em 
questão do IPTU o pessoal que estava falando pela rua, gostaria que subisse aqui e 
falasse não frente do povo, o IPTU não é isento. Existem pessoas que só pensam na 
política e não na população, não pensa na cidade e só faz política, ao invés de ficar 
atrás de política por que não vai atrás de recursos. Agradeço a todos. 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 02 de abril 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 março de 2.018.- 
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