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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA,
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENTIM
GENTIL.
Ao vigésimo oitavo (28º) dia do mês de maio (05) de dois mil e dezoito (2018), às
20h00min, na Sala das Sessões “Gervásio Alves Pereira”, à Avenida Eduardo Vicente, 520, 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 Nona (09ª) 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. 45, 46, 47 e
48/2018 de autoria de todos os Vereadores, que registram nos anais desta Casa de Leis
votos de pesar pelo falecimento de Antônio Carlos Mateus, Maria Martins da Silva,
Anderson Brandão Rodrigues e Gildásio Roque Pereira. 02) Projeto de Lei n°. 28/2018,
de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo proceder a abertura de crédito
adicional especial e dá providências correlatas que fica encaminhado as comissões
competentes. PROPOSIÇÃO DE HONRARIA. O Vereador Lucas Roberto de
Oliveira, 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 Deputado Estadual Itamar Borges. 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 Hamilton
Carlos Junior, John Robson Ferreira Diogo, Fabiano dos Santos Pinheiro, Hilário Pedro
Móvio e Sérgio Ferreira Dias e o autor Vereador Lucas Roberto de Oliveira a quem
compete apenas subsidiar os trabalhos, sem direito a voto. Antes que se iniciasse o Tema
Livre o Sr. Presidente do Legislativo, brevemente faz um esclarecimento sobre o caso da
servidora Natalina, onde no último dia vinte e cinco (25) expediu mais uma Portaria para
que se amplie as investigações de possíveis irregularidades na tesouraria desta Casa,
esperando junto aos demais vereadores esclarecimento dos fatos o mais breve possível.
TEMA LIVRE: Iniciando o Tema Livre, o Vereador Rafael Nixon Pereira Marques,
dispensou o uso da palavra, considerando seu esclarecimento que antecedeu o Tema
Livre. Na sequencia, usou da palavra o Vereador Izaquiel Alves da Silva, que deixou os
cumprimentos de praxe e relatou mais um acidente automotivo no cruzamento da Av.
Arthur de Oliveira com a Frutuoso Honorato de Medeiros, local este que ocorrem
acidentes com devida freqüência, pedindo então que o Executivo se sensibilize e estude a
possibilidade de instalação de semáforo para que reduza este índice e evite acidentes de
pequenas ou maiores proporções. Comenta que em período de paralisação e manifestação
do povo brasileiro, empresários em meio estas manifestações em busca de redução dos
preços, com a falta do combustível, por exemplo, superfaturaram o preço, parabenizando
a direção do Auto Posto Central que manteve o preço do combustível, mesmo com todo

TCÂMARA MUNI

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL

CNPJ 49.677.941/0

CNPJ 49.677.941/0001-53
AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000
FONE/FAX: (0**17) 3485-1243
WWW.camaravalentimgentil.sp.gov.br
E-MAIL: camaravg@vipsnet.com.br
VALENTIM GENTIL- SP

AV. EDUARDO V
FONE/FAX: (0**1
E-MAIL :
VALENTIM GEN

F

movimento e caos gerado pelas manifestações, respeitando o ideal do movimento,
estendendo os cumprimentos aos demais empresários que tiveram a mesma atitude. Em
seguida, o Presidente parabenizou as palavras do nobre Vereador e se solidarizou com seu
pleito, solicitando à Secretaria da Casa que reitere a indicação já apresentada por alguns
Vereadores, de forma coletiva para maior peso, a fim de solucionar os problemas de
trânsito que lá ocorrem. Dando continuidade, usou da palavra o Vereador Lucas Roberto
de Oliveira, que deixou os cumprimentos de costume e parabenizou o nobre Vereador
Izaquiel e demais vereadores, dizendo que é com este sentido de união que iremos
começar a caminhar, dando exemplo da indicação solicitada agora em Plenário, em
conjunto, parabenizando também o Sr. Presidente. Comentou também sobre o período de
manifestação, com a paralisação dos caminhoneiros, com consequentemente falta de
combustível e demais derivados, onde devemos refletir e não sermos um cidadão ou
sociedade individualista, e sim vivermos em comunidade. Comentou ainda que encerrou
o campeonato municipal de futebol de campo, onde participaram oito (08) equipes,
totalizando mais de cento e cinqüenta (150) atletas, parabenizando a equipe campeã e
torcedores que acompanharam a realização aos finais de semana. Finalizou parabenizando
também o Projeto “Samuzinho nas Escolas”, ressaltando a importância de sua inserção na
educação de nossos jovens. Em seguida, usou da palavra o Vereador John Robson
Ferreira Diogo, que deixou os cumprimentos de praxe e, iniciou parabenizando a atitude
tomada pelos caminhoneiros que abastecem o Brasil e o mundo, mostrando aos
governantes vossa importância, reivindicando melhorias. Foi de encontro também as
palavras do Vereador Izaquiel, concordando com a necessidade de instalação de
semáforos no ponto mencionado, devido à freqüência de acidentes que ali ocorrem. Na
sequencia, usou da palavra o Vereador Sergio Ferreira Dias, que deixou os seus
cumprimentos de praxe, iniciou falando sobre o Processo Administrativo que corre nesta
Casa, onde a comissão está apurando os fatos, foi expedida mais uma Portaria, ampliando
as investigações e acredita que o caso será apurado com maior brevidade possível.
Indignado, contou que a Prefeitura multou certo munícipe por não manter a devida
limpeza do terreno e o local em que se aplica a infração é sua residência, que inclusive
não há poste de iluminação pública defronte e o morador paga a taxa em sua conta
mensal. Diz ao nobre colega Izaquiel, que há anos já vem sendo apresentadas indicações
no sentido de resolver o problema de trânsito no cruzamento mencionado, com instalação
de semáforo ou rotatória, esperando atendimento reapresentando então a indicação em
autoria de todos os vereadores, aproveitando ao ensejo, pediu também, se houver
concordância de todos, reapresentarem em coletivo, indicação para conceder aumento dos
funcionários públicos. Parabenizou o Projeto Samuzinho nas escolas, ressaltando a
importância de se continuar em busca pela implantação do Samu em nosso município,
bem como raio-x e ultrassom para atendimento no Posto de Saúde Municipal. Finalizado
suas palavras, o Senhor Presidente consultou então os demais Vereadores sobre a
concordância de apresentarem também em coletivo o reajuste salarial dos servidores
públicos, ficando de acordo, que será elaborada a presente indicação. Continuando o
Tema Livre, usou da palavra o Vereador Izaque da Rocha Caldeira, que cumprimentou
todos como de costume, iniciou suas palavras em repúdio a administração que, como o
Vereador Sergio disse, também recebeu reclamações de moradores do Bairro Vista Nobre
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referente a taxas cobradas, multas em terrenos e residências, bem como a falta de
iluminação pública, uma vez que é cobrada a taxa, pedindo também aos Vereadores que
foram a favor do projeto que realizem cobrança junto ao Executivo. Comentou ainda que,
uma vez que o Executivo distribui tantas multas, por que não se atribui a mesma medida
aos ‘ferro velhos’ de carros abandonados em nossa cidade, tendo exemplo próximo a sua
residência, indagou que talvez pela proximidade do proprietário com o Senhor Prefeito,
desconfiando também da manutenção das ambulâncias que é realizada em sua oficina
mecânica, e, indignado , conta que o velório municipal foi inaugurado, com os móveis do
antigo e a placa que lá existia da administração passada foi retirada. Encerrou seu
pronunciamento falando sobre a investigação em cima da servidora e indagando o
Presidente do Legislativo a respeito, uma vez que todos os cheques são assinados por ele.
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. 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”,
28 de maio de 2018.
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