ATA Nº 13/2017, DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MOMBUCA, ESTADO DE SÃO PAULO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª
LEGISLATURA, REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, nesse
município de Mombuca, Estado de São Paulo, às dezoito horas, na Sala de Sessões
dessa Edilidade, sob a Presidência do Senhor Vereador EUGÊNIO DE OLIVEIRA
NETO, comigo Ver. WALTER APARECIDO MARTINS DE MORAES, 1º Secretário
e Ver. EVERTON TIAGO MORA PEDROSO, 2º Secretário, presentes os senhores
vereadores: EDUARDO NUNES DA ROSA, FÁTIMA MORA PEDROSO
COLEONE, JOSÉ ROBERTO LIMA DE SOUZA, LUIZ CLÁUDIO TEMPESTA,
PAULO CELSO DOS REIS E ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE, realizou-se a
Sessão Ordinária de que faz referência a presente ATA. Verificada a hora regimental,
o Senhor Presidente, solicitou ao Senhor 1º Secretário, que procedesse a leitura do
Termo de Presença dos Senhores Vereadores. Após a chamada nominal, constatou-se
a presença de nove senhores vereadores, não registrando-se ausência a presente
sessão. O Senhor Presidente, verificando haver número legal e invocando a proteção
de DEUS e de acordo com as normas regimentais, declarou abertos os presentes
trabalhos. A seguir, o senhor Presidente solicitou a todos os presentes para que em pé
respeitassem um minuto de silêncio em consideração e respeito a morte do Senhor
David Gonçalves ocorrida no último dia 10 do corrente. Dando continuidade aos
trabalhos o Senhor Presidente determinou a deliberação da Ata nº 12/2017, da sessão
ordinária anterior. Não havendo nenhuma impugnação, manifestação ou pedido de
retificação, o Senhor Presidente declarou-a APROVADA, nos termos do parágrafo 3º
do artigo 166 do Regimento Interno. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, o

Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário, que fizesse a leitura das matérias
constantes da pauta do Expediente de Hoje: Processo nº 137/2017, oriundo do Poder
Executivo, contendo o Projeto de Lei nº 12/2017, que “Dispõe sobre abertura de crédito
adicional suplementar”, consubstanciado ao Ofício nº 352/2017 em regime de urgência.
Processo nº 138/2017, oriundo do Poder Legislativo, contendo o Requerimento nº
46/2017, que “Solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Interino – Serviço de remoção de veículo conforme especifica”, de autoria do senhor
vereador José Roberto Lima de Souza. Processo nº 139/2017, oriundo do Poder
Legislativo, contendo o Requerimento nº 47/2017, que “Solicita informações ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Interino – Acionar a Vigilância Sanitária
para verificação em local que especifica”, de autoria do senhor vereador Walter
Aparecido Martins de Moraes. Processo nº 140/2017, oriundo do Poder Legislativo,
contendo a Indicação nº 51/2017, que “Dispõe sobre construção de lombada em
avenida no bairro Vila Nova conforme especifica”, de autoria do senhor vereador José
Roberto Lima de Souza. Processo nº 141/2017, oriundo do Poder Legislativo, contendo
a Indicação nº 52/2017, que “Dispõe sobre construção de cobertura de área frontal da
lanchonete do Campo de Futebol Luiz Batajelo conforme especifica”, de autoria do
senhor vereador José Roberto Lima de Souza. Processo nº 142/2017, oriundo do Poder
Executivo, contendo o balancete da execução financeira-orçamentária da receita e da
despesa da Prefeitura Municipal de Mombuca referente ao mês de agosto/2017. À
disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara Municipal. Arquive-se.
Processo nº 143/2017, oriundo do Poder Legislativo, contendo o Balancete da execução
financeira-orçamentária da receita e da despesa da Câmara Municipal de Mombuca
referente ao mês de agosto/2017. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria
da Câmara Municipal. Arquive-se. Requerimento de Urgência Especial, para
tramitação do Projeto de Lei nº 12/2017, consubstanciado ao processo legislativo nº
137/2017, nos termos dos artigos 201 e 234, VI do regimento interno da Câmara, de
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autoria dos senhores vereadores Walter Aparecido Martins de Moraes, José Roberto
Lima de Souza e Eduardo Nunes da Rosa. Concluída a 1ª Fase do Expediente, e após
despachá-las às Comissões para darem parecer ou a quem de direito, o Senhor
Presidente determinou a discussão e votação das matérias da pauta do EXPEDIENTE
DE HOJE, constando do que segue: Processo nº 138/2017, oriundo do Poder
Legislativo, contendo o Requerimento nº 46/2017, de autoria do senhor vereador José
Roberto Lima de Souza. O Senhor Presidente, na forma regimental declara em única
discussão, o qual sem discussão foi posto em votação ficando: Aprovado por
unanimidade. Encaminhe-se ao Poder Executivo, Oficie-se e Arquive-se. Processo nº
139/2017, oriundo do Poder Legislativo, contendo o Requerimento nº 47/2017, de
autoria do senhor vereador Walter Aparecido Martins de Moraes. O Senhor
Presidente, na forma regimental declara em única discussão, o qual sem discussão foi
posto em votação ficando: Empatado em 04 (quatro) votos contra 04 (quatro), cabendo
ao Senhor Presidente desempatar sendo que o mesmo votou favorável ficando
finalmente: Aprovado por 05 (cinco) votos contra 04 (quatro). Encaminhe-se ao Poder
Executivo, Oficie-se e Arquive-se. Votaram contrário os senhores vereadores Fátima
Mora Pedroso Coleone, Luiz Cláudio Tempesta, Paulo Celso dos Reis e Rogério
Aparecido Alcalde. Processos nºs 140 e 141/2017, oriundos do Poder Legislativo,
contendo, respectivamente, as Indicações nºs 51 e 52/2017, de autoria do senhor
vereador José Roberto Lima de Souza. O Senhor Presidente, na forma regimental
declara em única discussão, as quais sem discussão foram postas em votação, cada
uma por si, ficando: Aprovadas por unanimidade. Encaminhem-se ao Poder
Executivo, Oficie-se e Arquive-se. Não havendo mais matérias para serem apreciadas
na pauta do EXPEDIENTE DE HOJE, o Senhor Presidente declarou livre a Tribuna de
acordo com o livro de inscrição de oradores. Com a palavra o senhor vereador Rogério
Aparecido Alcalde, dizendo que saiu feliz do pleito de 03 de setembro, especialmente
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pela sua expressiva votação e que sai fortalecido. Agradeceu a toda sua equipe, a
população de Mombuca, quem apoiou a sua candidatura, agradecendo os votos e
enalteceu a participação da população. Comenta acerca da entrevista concedida na
Rádio Ativa FM no último sábado pelo vereador José Roberto que disse muita besteira.
Mas pode dizer que o vereador José Roberto sim é um mentiroso ao afirmar que o
vereador Formiguinha nunca fez nada pelo município. O vereador da tribuna cita e
mostra vários pedidos de emendas solicitadas aos deputados Vanderlei Macris e Cauê
Macris e que está a disposição de qualquer vereador ou cidadão para poder consultar
e verificar os pedidos formulados. Assim defende que trabalha sim pelo município.
Sobre os tubos e manilhas de canalização no bairro Vila Nova diz que foi feito ofício
ao Governo do Estado solicitando a referida infraestrutura urbana. O ofício está feito
e que agora depende de liberação do Governo do Estado. Diz que não admite ser
chamado de mentiroso. Desafia o vereador José Roberto a mostrar o que fez no
mandato. Desafia o vereador a redigir agora em Plenário uma indicação que seja
manualmente. Diz que é muito triste ser passado de mentiroso. Comenta que faz sim
um trabalho em prol do município. Por fim, como o nobre vereador Walter Moraes
diz, aos campeões da rede social facebook, que tanto criticam o vereador Formiguinha,
pode dizer que são pessoas fracas de espírito. O senhor vereador José Roberto Lima de
Souza, inscrito dispensou a palavra. Com a palavra o senhor vereador Walter
Aparecido Martins de Moraes, parabenizando o vereador Rogério pelo campanha
feita. Parabeniza a Prefeita eleita e seu vice Palito e discorda em parte do que o
vereador Rogério falou. Diz que em março desse ano o vereador Professor Luiz
Cláudio citou sobre o aniversário da cidade e que teve show de horrores. Fala que foi
uma vergonha para o município aquelas cenas mostradas amplamente, pois era uma
refinaria de petróleo clandestina que culminou numa ação policial que inclusive
contou com apoio de helicóptero. Mombuca ficou repleta de notícias ruins e tudo isso
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saiu do grupo político 55 que apoiou a candidatura do vereador Rogério, dizendo que
tem condições de caminhar com suas próprias pernas. Diz que o povo de Mombuca
não merece isso. Agora temos cargas de cervejas e desodorantes apreendidas no
município tudo nas imediações. Comenta sobre seu histórico político e dos partidos
que já pertenceu, concorreu e venceu eleições no município. Explica que saiu do PPS
pois o deputado Roberto Morais resolveu apoiar essa equipe e não concordou com
isso. Lembra que a passarela era fruto de emenda do deputado Roberto Morais. Hoje
a Prefeitura está devolvendo todo o valor do convênio da passarela e agora também
das cabeceiras das pontes, o que deixa o município em situação delicada
financeiramente. Sobre as emendas citadas pelo vereador Rogério, diz que desconhece
que tais recursos tenham sido creditados na conta da Municipalidade. Comenda que
na eleição passada os senhores deputados Cauê e Vanderlei Macris prometeram
liberar R$ 500 mil ao município e que isso ficou só na conversa e no papo. Por fim diz
que está engajado para construir uma Mombuca melhor. Com a palavra o senhor
vereador Everton Tiago Mora Pedroso, que responde ao vídeo postado na rede social
facebook pelo vereador Rogério que mencionou várias emendas ao município de
Mombuca. Diz que não acompanhou qualquer recurso que tenha sido objeto de pedido
do vereador Rogério e que irá verificar se de fato veio e saber onde está ou foi aplicado
o recurso. Comenta que na gestão Ruth/Palito o vereador Rogério apresentou apenas
três requerimentos em quatro anos. Diz que o vereador deve lutar e fazer o trabalho
para o bem do município. Cita a reforma das piscinas do centro de lazer que precisam
ser reativadas e que seria muito bom que um vereador viabilizasse recurso com seu
deputado para a referida reforma. Por fim pede que todos os vereadores trabalhem
unidos, pois os nove vereadores juntos tem muito mais força para batalhar em prol do
município. Com a palavra o senhor Presidente, parabeniza todos pela campanha, pois
não é fácil. Diz que conversou com o vereador Rogério antes da eleição e reconhece o
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quanto é difícil. Em nome da Prefeita Ruth e Vice Palito agradece a vitória na eleição
suplementar. Diz que sua mãe nasceu em Mombuca e tem história e agora pode dar
continuidade ao trabalho iniciado na gestão anterior. Sobre as obras paralisadas diz
que é bom ressaltar que o parque ecológico está parado porque o Governo do Estado
cortou a verba. A obra hoje está sob responsabilidade da empresa e deverá ser
finalizada e entregue a população. Diz que as obras da gestão Ruth não foram com
dinheiro de imposto do contribuinte Mombucano e sim foi pé na estrada, fruto de
emendas e convênios. Comenta que testemunhou um episódio que aconteceu nessa
última eleição suplementar, pois quando foi votar e passou perto do ex. Prefeito
Marcos Poletti, que estava fazendo campanha para o vereador Rogério, ouviu ele dizer
que “é para votar no vereador Rogério, pois eu que vou estar na Prefeitura”. Em
relação ao corte de verbas do Governo do Estado isso foi para poder fechar as contas.
Menciona que na última semana o município de Mombuca foi contemplado com uma
ambulância objeto de emenda do deputado estadual André do Prado do P.R. Diz que
tem certeza que a Prefeita deixará o carro da Prefeitura à disposição dos senhores
vereadores para ir buscar recursos para o município. Ratifica que há um projeto de lei
em tramitação na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado André do Prado,
classificando o município de Mombuca como sendo de interesse turístico e isso fará
com que o município seja beneficiado com verbas no importe de dois milhões. Diz
ainda que os deputados André e Márcio Alvino fizeram pedido para contemplar
Mombuca com uma máquina “PC” que é uma máquina excelente e que será de grande
utilidade para a Prefeitura. Comenta que o deputado Macris prometeu R$ 500 mil para
Mombuca e até agora desconhece que essa verba tenha ingressada nos cofres do
município. Por fim diz que é hora de deixar a eleição de lado e organizar para realizar
um trabalho em prol do município, pois o dinheiro público deve ser bem empregado.
Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente, na forma regimental determinou a
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chamada dos Senhores Vereadores, para o início da ORDEM DO DIA, organizada
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, nos termos do Regimento Interno e
Edital de Organização de Pauta devidamente publicado na Secretaria da Câmara
Municipal. Proferida a chamada e havendo número legal, com a presença de nove
senhores vereadores, o Senhor Presidente, solicitou ao Senhor 1º Secretário que
procedesse a leitura das matérias constantes da Pauta da Ordem do Dia, para início
da discussão e votação constando do seguinte: 01) Requerimento de Urgência
Especial, para tramitação do Projeto de Lei nº 12/2017, consubstanciado ao processo
legislativo nº 137/2017, nos termos dos artigos 201 e 234, VI do Regimento Interno da
Câmara, de autoria dos senhores vereadores Walter Aparecido Martins de Moraes,
José Roberto Lima de Souza e Eduardo Nunes da Rosa. O Senhor Presidente, na forma
regimental declara em única votação ficando: Empatado em 04 (quatro) votos contra
04 (quatro), cabendo ao Senhor Presidente desempatar sendo que o mesmo votou
favorável ficando finalmente: Aprovado por 05 (cinco) votos contra 04 (quatro).
Votaram contrário os senhores vereadores Fátima Mora Pedroso Coleone, Luiz
Cláudio Tempesta, Paulo Celso dos Reis e Rogério Aparecido Alcalde. Após
aprovação do regime de urgência especial para tramitação do Projeto de Lei nº 12/2017
e tendo em vista que o mesmo não estava instruído com parecer das comissões
permanentes, o Senhor Presidente designou o senhor vereador Walter Aparecido
Martins de Moraes como relator especial para elaboração do competente parecer e
declarou suspensa a presente sessão para sua elaboração. Reaberta a sessão, após a
conclusão do parecer, o Senhor Presidente determinou que fosse feita a sua leitura para
conhecimento do Egrégio Plenário, sendo favorável a propositura em referência,
determinando a seguir a discussão e votação da matéria em regime de urgência
especial. 02) Processo nº 137/2017, oriundo do Poder Executivo, contendo o Projeto de
Lei nº 12/2017, que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”,
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consubstanciado ao Ofício nº 352/2017. O senhor Presidente na forma regimental
declara em única discussão, o qual sem discussão, foi posto em votação nos termos do
parecer favorável do relator ficando: Aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por
autógrafo ao Poder Executivo, Oficie-se e Arquive-se. 03) Processo nº 122/2017,
oriundo do Poder Legislativo, contendo o Projeto de Resolução nº 03/2017, que
“Reforma o Regimento Interno da Câmara Municipal de Mombuca, dá nova redação
ao artigo 168 e dá outras providências”, de autoria dos senhores vereadores Rogério
Aparecido Alcalde, Luiz Cláudio Tempesta, Fátima Mora Pedroso Coleone e Paulo
Celso dos Reis. O senhor Presidente na forma regimental declara em única discussão.
O vereador Walter Aparecido, líder do bloco parlamentar fez o encaminhamento da
votação, recomendando que os vereadores rejeitem o projeto. Não havendo mais
discussão, o Senhor Presidente, na forma regimental, declara em votação nos termos
do parecer favorável do relator ficando: Empatado em 04 (quatro) votos contra 04
(quatro), cabendo ao Senhor Presidente desempatar sendo que o mesmo votou
contrário ficando finalmente: Rejeitado por 05 (cinco) votos contra 04 (quatro). Ciente
os subscritores em sessão, Arquive-se. Votaram favoráveis os senhores vereadores
Fátima Mora Pedroso Coleone, Luiz Cláudio Tempesta, Paulo Celso dos Reis e
Rogério Aparecido Alcalde. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias
constantes da Pauta da ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente, comunicou ao Plenário
a data da próxima sessão ordinária. No ensejo comunicou aos senhores vereadores que
a diplomação dos eleitos no pleito suplementar realizado no último dia 03 de setembro
está marcada para a próxima quinta-feira, dia 14 de setembro, às 13 horas e assim
CONVOCOU os senhores vereadores para participarem da Sessão Solene Especial de
Posse dos eleitos no pleito suplementar, a realizar-se no dia 14 de setembro, quintafeira, às 20 horas no Plenário dessa Colenda Casa de Leis. Determinou ainda a
expedição das comunicações de praxe. Por fim declarou encerrada a presente sessão,
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às dezenove horas e cinco minutos, dos quais para constar, eu, Ver. Walter Aparecido
Martins de Moraes, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme em todos os seus termos, vai assinada na forma regimental.

Ver. EUGÊNIO DE OLIVEIRA NETO
Presidente da Câmara Municipal

WALTER AP. MARTINS DE MORAES
1º Secretário

EVERTON TIAGO MORA PEDROSO
2º Secretário
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