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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA,
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENTIM
GENTIL.
Ao (16) dia do mês de abril (04) de dois mil e dezoito (2018), às 20h00min, na Sala das
Sessões “Gervásio Alves Pereira”, à Avenida Eduardo Vicente, 5-20, nesta cidade de
Valentim Gentil, Estado de São Paulo, realizou-se sob a presidência do Vereador Rafael
Nixon Pereira Marques e secretaria dos Vereadores Sergio Ferreira Dias e Lucas Roberto de
Oliveira, a Sexta (06ª) Sessão Ordinária, da Segunda (2ª) Sessão Legislativa, Décima Sétima
(17ª) Legislatura da Câmara Municipal. Presentes os Vereadores Fabiano dos Santos
Pinheiro, Hamilton Carlos Junior, Hilário Pedro Móvio, Izaque da Rocha Caldeira, Izaquiel
Alves da Silva e John Robson Ferreira Diogo. EXPEDIENTE: Leitura das seguintes
matérias: 01)– Moções de Pesar nºs. 29, 30 e 31/2018 de autoria de todos os Vereadores, que
registram nos anais desta Casa de Leis votos de pesar pelo falecimento de Divina Venturini
Roncolato, Sebastião Santa Rita e Valdemar Marcusso. 02) – Indicação nº. 19/2018, de
autoria do vereador Izaquiel Alves da Silva, que indicou a necessidade de se instalar com
urgência redutores de velocidade (quebra-molas) ou sonorizadores na Av. Felix Jurandir de
Lima, defronte a Igreja Assembléia de Deus. 03) – Indicação nº. 20/2018, de autoria do
vereador Rafael Nixon Pereira Marques, que indicou a necessidade de se instalar com
urgência redutores de velocidade (quebra-molas ou lombada) ou sonorizadores na Rua Paulo
Sérgio da Rocha Caldeira, na altura do nº. 1-37 – Jardim Emílio Pazini. 04) Projeto de Lei
n° 24/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2019, e dá
providencias correlatas, que ficou encaminhado as comissões competentes. 05) - Ofício nº.
DC 09/2018, de autoria do Executivo Municipal, que encaminha a esta Casa os balancetes
das receitas e das despesas da Prefeitura do Município de Valentim Gentil e do Fundo de
Previdência Municipal referentes ao mês de março/2018, tendo o Sr. Presidente comunicado
que os mesmos ficarão arquivados nesta Edilidade e que poderão ser analisados por qualquer
vereador ou cidadão que por ventura requerer. PROPOSIÇÃO DE HONRARIA – O
Presidente da Casa, Vereador Rafael Nixon Pereira Marque, entregou a Mesa um
envelope lacrado com a inscrição “Proposição de Honraria” e o 1º secretário procedeu a
abertura do envelope e efetuou a leitura do mesmo, onde foi constado que se tratava de
um Projeto de Decreto Legislativo, para outorga de título de Cidadão Valentim-gentilense
ao ex-presidente da Fundação para Desenvolvimento da Educação Sr. João Cury Neto.
Após a leitura, conforme determina o Regimento Interno, o Sr. Presidente constituiu uma
comissão especial composta de seis (6) membros, dentre eles o autor, para emitir e votar
dentro de 15 dias um parecer a referida proposição. Foram designados os Vereadores
Izaquiel Alves da Silva, Fabiano dos Santos Pinheiro, Hamilton Carlos Junior, Lucas
Roberto de Oliveira, Hilário Pedro Móvio e o autor Vereador Rafael Nixon Pereira
Marques a quem compete apenas subsidiar os trabalhos, sem direito a voto. TEMA
LIVRE. Dando inicio ao Tema Livre, dispensaram o uso da palavra os Vereadores Izaque da
Rocha Caldeira e Rafael Nixon Pereira Marques. Na sequencia, usou da palavra o Vereador
Lucas Roberto de Oliveira, deixando seus cumprimentos aos nobres colegas, público presente
e internautas que acompanham em suas residências, e diz que veio a Tribuna para cobrar do
Executivo, como representante de alguns eleitores, que solicitam a limpeza dos lotes do
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município devido aos casos de escorpiões, pois é obrigação da prefeitura manter a limpeza
dos lotes públicos e notificar e atuar os proprietários de lotes privados que não praticam a
devida limpeza. Em seguida, dispensaram o uso da palavra os Vereadores Izaquiel Alves da
Silva, Hilário Pedro Móvio e John Robson Ferreira Diogo. Dando continuidade ao Tema
Livre, faz uso da tribuna o Vereador Sergio Ferreira Dias, que deixou os cumprimentos a
seus pares e público presente. Iniciou parabenizando a honraria apresentada ao ex-presidente
do FDE - João Cury Neto, pela importante conquista junto ao Estado para reforma da quadra
da Escola Estadual Cícero Usberti, se fazendo jus a homenagem, ressaltando também a luta
deste e demais Vereadores para esta conquista. ORDEM DO DIA: ITEM I - ATA DA
SESSÃO ANTERIOR. O Sr. Presidente solicitou ao 1º. Secretário que procedesse a leitura
da Ata da Sessão anterior, e o mesmo requereu verbalmente a dispensa da referida leitura.
Então, de forma democrática, o Sr. Presidente colocou em votação o pedido do nobre
Vereador/1º Secretário, e com a concordância de todos, foi dispensada a leitura da Ata da
Sessão anterior. Em seguida, colocada em votação a Ata da Sessão anterior foi aprovada por
unanimidade. ITEM II- PROJETO DE LEI Nº. 23/2018. Leitura, discussão e votação do
Projeto de Lei nº. 23/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a
proceder abertura de crédito adicional especial e dá providencias correlatas. Sem que
ninguém se manifestasse o Projeto de Lei nº 23/2018 foi aprovado por unanimidade.
Unanimidade. ITEM III - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2018.
Antes de iniciar a discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018, que
dispõe sobre outorga de honraria que especifica, constante da ordem do dia, o Sr.
Presidente comunicou que de acordo com o artigo 366 do Regimento Interno, parágrafo
1º, o referido Projeto de Decreto Legislativo, deverá ser discutido e votado em escrutínio
secreto, e para isto seria necessária a saída do público presente e o fechamento das portas
desta Edilidade. Por esse motivo, o Sr. Presidente consultou os nobres colegas sobre a
possibilidade de se realizar a votação secreta, porém sem efetuar a retirada do público, e
para isto, colocou em discussão e votação em plenário, tendo os Vereadores se
manifestado unanimes a permanência do público presente e o não fechamento das portas,
porém com votação em escrutínio secreto. Assim sendo passou-se para a discussão e
votação em escrutínio secreto, conforme consta na ordem do dia o Projeto de Decreto
Legislativo n° 01/2018, de autoria do Vereador Sergio Ferreira Dias, que dispõe sobre a
outorga de honraria que especifica. Sem que ninguém se manifestasse o Projeto de
Decreto Legislativo 01/2018, foi aprovado em escrutínio secreto por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, e para constar, eu, Sergio
Ferreira Dias, 1º. Secretário lavrei, a presente Ata, a qual segue devidamente assinada depois
de lida e aprovada na próxima sessão.
Sala das Sessões “Gervásio Alves Pereira”,
16 de abril de 2018.
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