
ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2018.- 

 
Aos vinte e três dias do mês de março de 2018, às 15h00min 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 Extraordinária, dando prosseguimento, colocou em discussão a ata 
da Sessão Extraordinária de (22/12/2017), ninguém querendo discuti-la, colocou em 
votação, a qual foi aprovada, pôr unanimidade; dando continuidade, solicitou a mim, 
1º secretário, que desse ciência da matéria existente para a ORDEM DO DIA:- 1) 
Ofício GP n° 080/2018 – do Executivo Municipal – solicitando sessão extraordinária. 
2) Edital de convocação n° 01/2018. 3) Projeto de Lei n° 03/2018, 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 colocou em discussão, ninguém 
querendo discuti-lo o senhor Presidente colocou em votação e foi aprovado por 
unanimidade. 4) Projeto de Lei n° 06/2018, 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 colocou em 
discussão, Usando da palavra o vereador Ezequiel disse: boa tarde senhor 
presidente, senhores vereadores, população presente. Referente a esse projeto. 
Quero dizer que sempre fui a favor desse projeto e parabenizar o executivo pela 
iniciativa. Referente a esse projeto habitacional que vai ser beneficiado por esse 
projeto de lei, no ano de 2015 estive conhecendo esse trabalho em uma reunião na 
cidade de paraíso com a equipe do Sinval Malheiros, lá fizeram os convites para 
conhecer esse projeto. Procuro participar de bastante evento, o que é coisa boa a 
gente busca para a nossa cidade, fui verificar a procedência de tudo, como 
funcionava, fui visitar bairro por bairro lá em São Paulo, então antes de trazer eu fui 
conhecer, e ai a gente fez a parceria com a agencia habitacional de Monte Alto, foi 
onde demos inicio nesse trabalho aqui em Novais. Foi adquirida a área está 
praticamente pago. Agora, tem muitas criticas nesse projeto, só que eu falo quem for 
a favor desse projeto estará ajudando as pessoas que precisam, estamos fazendo 
possível, analisem esse projeto, cada um tem sua opinião e quem tiver duvida 
procure o e participe das reuniões. Eu sou a favor do projeto e sempre estarei 
lutando pela nossa cidade, muito obrigado, e boa tarde a todos. Usando da palavra o 
vereador Bruno disse: boa tarde senhor presidente, vereadores, população presente. 
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Em relação a esse projeto quero dizer que sou favorável ao projeto, acho que os 
trabalhos por associações e cooperativas a gente nós autoridades temos que 
incentivar esse tipo de iniciativa, isso é muito importante. É u projeto bacana, vai 
beneficiar pessoas que precisam. Obrigado. Usando da palavra o vereador Claudinei 
disse: boa tarde senhor presidente, nobres colegas, população presente. Falando do 
projeto desde o inicio, quando ele chegou aqui na Câmara ninguém falou que era 
contra, mas o projeto precisava de algumas adequações onde foi falado com o 
senhor prefeito para fazer essas adequações, procuramos a procuradoria lá em 
Tabapuã para saber e regularizar essa situação. De acordo com o prefeito e o 
jurídico foi feito essas adequações, não PE que somos contra, só queríamos essas 
adequações que foram feitas. Vou votar a favor do projeto com certeza. Teve 
bastante mudança no projeto e continuo não concordando muito com esse artigo 
primeiro do parágrafo quarto, que fala que será considerado de baixa renda quem 
não exceda a seis salários mínimos, acho que teria que ser um pouco menos, mas 
nem por isso não estarei votando a favor. Usando da palavra o vereador Ezequiel 
disse: mais uma vez boa tarde senhor presidente, nobres vereadores, população 
presente. Sobre o que o Gil comentou, só quero deixar uma parte, hoje fico feliz que 
eles estão a favor, foi uma dificuldade para chegar aqui, todos tem o direito de ser a 
favor, até dou meus parabéns pra você pela sua iniciativa, hoje. Todos sabem que 
esse trabalho começou em março de 2016, fui luta e muita luta. Muitos e muitos era 
contra esse projeto, vereador. Nego falava mal, que esse projeto de mentira nunca ia 
acontecer aqui em Novais, que era enganação, que o pessoal ia pagar dinheiro do 
povo e ia levar embora; eu estou falando isso porque realmente é fácil comentar 
alguma coisa, aqui no nosso município tem dois grupos políticos e um trabalha 
contra o outro, infelizmente não deveria acontecer. A administração passada era 
contra, convido todos para as reuniões, nunca vi outros vereadores lá, nos sabemos 
que muitos aqui era contra, agora as decisões esta aqui , quem votar a favos estará 
fazendo o bem para muitas famílias, mas sabemos que tem muitos aqui hoje que 
jamais esse projeto estaria em Novais. Ninguém mais querendo discuti-lo o senhor 
Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. Esgotada a Matéria 
existente da Ordem do dia o Senhor Presidente agradeceu a presença dos 
vereadores população presente e declarou encerrada a presente Sessão 
Extraordinária, da qual lavrou-se o presente termo de ATA, o qual segue assinado 
pôr mim, 1º secretario e pelo Senhor Presidente.- CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, aos 23 dias do mês de março de 2.018.- 

 
 

FLAVIO APARECIDO SIMÃO 
Presidente da Câmara 

 
 

CLAUDINEI CACERES GIL 
1º - Secretário 
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