ATA Nº 15/2017, DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MOMBUCA, ESTADO DE SÃO PAULO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª
LEGISLATURA, REALIZADA AOS DEZ DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO
DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos dez dias do mês de outubro 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 MAURO DA COSTA, comigo
Ver. WALTER APARECIDO MARTINS DE MORAES, 1º Secretário, Ver.
EVERTON TIAGO MORA PEDROSO, 2º Secretário e Ver. EUGÊNIO DE
OLIVEIRA NETO, Vice-Presidente, presentes os senhores vereadores: FÁTIMA
MORA PEDROSO, 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
benção e a proteção de DEUS e de acordo com as normas regimentais, declarou abertos
os presentes trabalhos, solicitando que foi respeitado um minuto de silêncio em
consideração e respeito pela morte da Professora Heley de Abreu Silva Baptista, no
trágico acidente ocorrido numa escola do município de Janaúba/MG, ocorrido no
último dia 05 do corrente, fato amplamente divulgado pela mídia nacional, sendo que
a mesma morreu na tentativa de evitar o acidente que vitimou uma dezena de crianças,
sendo um fato digno de registro. Após aproveitou a oportunidade para registrar a
presença do ex. Presidente da Câmara Luiz Donaldo Possobon, do ex. vereador

Eduardo Nunes da Rosa, da Rádio Ativa e do público em geral. Dando continuidade
aos trabalhos o Senhor Presidente determinou a deliberação da Ata nº 14/2017, 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 146/2017,
oriundo do Poder Executivo, contendo o Projeto de Lei nº 13/2017, que “Estima a
receita e fixa a despesa do município de Mombuca para o exercício de 2018”,
consubstanciado ao Ofício nº 384/2017. Processo nº 147/2017, oriundo do Poder
Executivo, contendo o Ofício nº 393/2017, referente a relatórios de demonstração e
acompanhamento das metas fiscais do 2º quadrimestre/2017, solicitando audiência
pública de demonstração. Despacho da Presidência: Defiro. Reserve-se a data de 17
de outubro do corrente, às 17 horas e 30 minutos no Plenário dessa Casa de Leis para
a realização da presente audiência pública. Oficie-se a Senhora Prefeita comunicando
a data. Cópias distribuídas aos senhores vereadores para conhecimento. Ficam cientes
os senhores vereadores membros da Comissão de Finanças e Orçamento da imperiosa
importância da participação na presente audiência pública. Oficie-se, cumpra-se e
arquive-se. Ofício nº 398/2017, de 10 de outubro de 2017, da Senhora Prefeita
Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 46/2017 aprovado por essa
Colenda Casa de Leis. Despacho da Presidência: À disposição dos senhores
vereadores na Secretaria da Câmara Municipal. Junte-se ao respectivo processo
legislativo e arquive-se. Ofício nº 399/2017, de 10 de outubro de 2017, da Senhora
Prefeita Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 47/2017 aprovado por
essa Colenda Casa de Leis. Despacho da Presidência: À disposição dos senhores
vereadores na Secretaria da Câmara Municipal. Junte-se ao respectivo processo
2

legislativo e arquive-se. Concluída a 1ª Fase do Expediente, e após despachá-las às
Comissões para darem parecer ou a quem de direito, o Senhor Presidente constatando
não haver matérias para serem apreciadas na pauta do EXPEDIENTE DE HOJE,
declarou livre a Tribuna de acordo com o livro de inscrição de oradores. Pela ordem
de inscrição foi dada a palavra ao senhor vereador Rogério Aparecido Alcalde, que
dispensou. Com a palavra o senhor vereador Luiz Cláudio Tempesta, questionou o
Senhor Presidente se quando estava no exercício do cargo de Prefeito Interino do
município de Mombuca o repasse de verba a Santa Casa de Capivari estava sendo feito
normalmente e se havia alguma restrição ao atendimento. Com a palavra o senhor
vereador Eugênio de Oliveira Neto, tecendo comentários a respeito do atendimento
na área da saúde, onde foram realizadas reuniões com municípios vizinhos,
destacando contato com os municípios de Rio das Pedras e Saltinho, havendo estudos
para constituição de um consórcio, inclusive com a participação do município de Elias
Fausto e que Mombuca seria o polo. Diz que foram feitas as conversas iniciais e o
assunto será estudado, sendo que o consórcio tentará disponibilizar médicos
especialistas todos os dias e certamente haverá economia para o município. Comenta
ainda que serão chamados os órgãos técnicos para participar do assunto e seguirá as
orientações do Tribunal de Contas e Ministério Público. Outro assunto comentado é
acerca das reformas do trevo próximo ao cemitério na estrada Mombuca à Rio das
Pedras. Parabeniza a administração pelos serviços executados, mesmo não estando
sinalizado mas já houve grande melhora e irá evitar novos acidentes, sendo uma obra
em prol da população. Os vereadores Everton Tiago e José Roberto dispensaram a
palavra. Com a palavra o senhor vereador Walter Aparecido Martins de Moraes, diz
que conforme prometido na sessão passada, traz ao conhecimento dos senhores
vereadores e do público presente um resumo e relatório sobre as devoluções de
convênio que a Prefeitura tem feito ao Governo em razão de obras da gestão do ex.
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prefeito Marcos Poletti. Cita as devoluções dos convênios da passarela, cabeceira de
ponte e dinheiro extra gasto para o término das obras da quadra poliesportiva, do
anfiteatro, calhas dos rios. Após a explanação o vereador pediu autorização a
Presidência para disponibilizar uma via do relatório ao bloco liderado pela vereador
Rogério, outra via está de posse do seu próprio bloco e outra para a rádio ativa,
dizendo ainda que toda a documentação está à disposição dos senhores vereadores e
da população para consulta. Outro assunto abordado foi que após o término da sessão
passada recebeu uma ligação da Assembleia Legislativa, dizendo que fez um
pronunciamento descabido na tribuna da Câmara, acusando-o de ato que não
praticou. Diz que assume todos seus atos e que usaram de má-fé. Diz que quando for
fazer uma denúncia não será anônimo, assina e consta seu RG e CPF. Comenta que
mora há 55 anos no mesmo endereço e não tem medo de suas atitudes. Em 1997
quando assumiu a Presidência da Câmara, a Prefeitura contava com assessor jurídico,
além de assessoria jurídica contratada e houve uma enorme pressão para interromper
até sessões camarárias e na época seguiu o regimento e não se abalou e assim está
preparado para todas essas situações. Com a palavra o Senhor Presidente, registrou a
presença da polícia militar e da Senhora Prefeita Municipal pelo que agradeceu.
Esclareceu acerca da situação do convênio entre o município com a Santa Casa de
Misericórdia de Capivari, confirmando que o município não estava fazendo o repasse,
pois foi apurado que já vinha uma verba e que tal montante seria suficiente para o
atendimento. Anteriormente era repassado cerca de quinze mil reais e tendo em vista
que não foram devidamente prestadas as contas e aprovadas pelo Tribunal de Contas,
foi determinado a suspensão do repasse por ordem do próprio tribunal. Ressalta que
isso não é motivo para que o atendimento seja suspenso ou negado para qualquer
cidadão, inclusive podendo ser feito registro de boletim de ocorrência e ficando sujeito
a responder criminalmente pelo ato. Ressalta que em sua gestão à frente do poder
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Executivo participou de diversas reuniões para melhorias na área da saúde, inclusive
foi conhecer um projeto no município de Águas de Lindóia e pelo que sabe o projeto
não parou e como dito pelo vereador Eugênio Mombuca poderá ser a central e que
isso melhorará a qualidade de vida das pessoas. Questionado pelo vereador Rogério,
na oportunidade, o Senhor Presidente confirma que a Santa Casa estava inadimplente
com sua prestação de contas e isso estava impedindo de receber novas subvenções,
porém recebe uma verba que é suficiente para o atendimento. Diz que sabe que o
atendimento estava sendo realizado, teve apenas dois casos que precisou intervir como
Prefeito, mas o atendimento básico está sendo feito. Por fim destacou o relatório de
metas fiscais cujas cópias foram distribuídas aos senhores vereadores, que demonstra
um resultado positivo em sua gestão à frente da Prefeitura, mesmo com todos os
percalços, obras e convênios sendo devolvidos ao Estado e pelo menos no ano de 2017
os resultados até o 2º quadrimestre/2017 foram positivos e com isso diz que deu
resultado durante sua gestão como prefeito interino, finaliza o senhor presidente. Não
havendo mais oradores, o Senhor Presidente, na forma regimental constatou não haver
matérias para serem apreciadas na pauta da ORDEM DO DIA, conforme Edital de
Pauta devidamente publicado na Secretaria da Câmara Municipal e assim comunicou
ao Plenário a data da próxima sessão ordinária, declarando encerrada a presente
sessão, às dezoito horas e cinquenta 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. MAURO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal

WALTER AP. MARTINS DE MORAES
1º Secretário

EVERTON TIAGO MORA PEDROSO
2º Secretário
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