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MUNICIPAL DE MOMBUCA, ESTADO DE SÃO PAULO, DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA, REALIZADA AOS NOVE DIAS DO
MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos nove dias do mês de novembro 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 EUGÊNIO DE OLIVEIRA
NETO, Vice-Presidente, presentes os senhores vereadores: JOSÉ ROBERTO LIMA
DE SOUZA, LUIZ CLÁUDIO TEMPESTA, PAULO CELSO DOS REIS E
ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE, realizou-se a Sessão Extraordinária de que faz
referência a presente ATA, regimentalmente convocada pelo Senhor Presidente da
Câmara, atendendo solicitação da Senhora Prefeita Municipal, através do Ofício nº
451/2017, com fundamento no artigo 24 da Lei Orgânica Municipal e artigo 185 do
Regimento Interno dessa Colenda Casa de Leis. 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 oito senhores vereadores, ausente a senhora vereadora FÁTIMA
MORA PEDROSO. 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. Ato contínuo passou-se a deliberação da Ata nº
16/2017, 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,
o Senhor Presidente nos expressos termos do Regimento Interno, solicitou ao Senhor
1º Secretário, a leitura da matéria constante da Pauta da Ordem do Dia: Processo n.º
153/2017, oriundo do Poder Executivo, contendo o Projeto de Lei nº 16/2017, que
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”, consubstanciado ao Ofício
nº 296/2017, com parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento. A seguir o Senhor Presidente determinou a discussão e
votação da matéria constante da pauta da ORDEM DO DIA: 01) Processo n.º
153/2017, oriundo do Poder Executivo, contendo o Projeto de Lei nº 16/2017, que
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”, consubstanciado ao Ofício
nº 296/2017. O Senhor Presidente declara em única discussão. Pede a palavra o
senhor vereador Rogério Aparecido Alcalde, comentando que como legislador
entende o fundamento do projeto o qual o Poder Executivo justifica que é para arcar
com o pagamento do décimo terceiro salário do pessoal e compra de veículos. Mas
não pode deixar de anotar e registrar de onde está tirando as dotações para cobertura
do projeto. Diz que o Executivo tira cento e quarenta mil reais da área da educação,
tira recursos da área da saúde, mesmo com a falta de médicos e o pior é anular R$
638 mil da área da habitação, onde o slogan de campanha desse governo foi a
construção de casas populares e assim não concorda com a retirada de recursos das
áreas da educação, saúde e habitação, razão que propõe requerimento de destaque
para que tais itens sejam apreciados de forma separada e se for o caso que o
Executivo reapresente novo projeto preservando essas áreas essenciais, finaliza o
vereador. Com a palavra o senhor vereador Walter Aparecido Martins de Moraes,
comentando que um projeto de crédito adicional é apenas um remanejamento de
dotações orçamentárias e não propriamente recursos financeiros. Diz ainda que foi
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feito um estudo para que com essas dotações suplementadas todos os setores tem
orçamento suficiente até o final do exercício, sem interrupção de nenhum serviço, de
modo que nenhum setor será afetado ou serviço paralisado. Quanto a questão da
habitação, diz que o terreno foi adquirido, pago e doado ao Governo Estadual a
quem compete realizar a licitação para construir as casas. Ademais, diz que o projeto
encontra-se em trâmite apenas no Governo do Estado e o vereador Rogério, que
muito amigo do deputado Cauê Macris deveria interceder junto ao Governo Estadual
para agilizar o procedimento, finaliza o vereador. Com a palavra o senhor vereador
Eugênio de Oliveira Neto, diz que o projeto de suplementação não afeta nenhum
programa do governo e todas as áreas são preservadas. Nas áreas de educação e
saúde, por exemplo, são alocados recursos para dar subsídios para novas aquisições
para contemplar tais setores. Finalizando pede o apoio do vereador Rogério para
agilizar o processo de liberação de construção das casas populares junto ao Governo
Estadual. Terminada a discussão, o Senhor Presidente, primeiramente põe em
votação o requerimento de destaque formulado pelo vereador Rogério Aparecido
Alcalde, que teve o encaminhamento de votação contrária formulado pelo líder do
bloco parlamentar vereador Walter Aparecido Martins de Moraes. Posto em votação
o requerimento de destaque do vereador Rogério Aparecido, fica: Rejeitado por 04
(quatro) votos 03 (três). Logo a seguir o senhor Presidente, na forma regimental,
determina a votação do projeto de lei, nos termos do parecer favorável do relator
ficando: Aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder
Executivo, Oficie-se e Arquive-se. Concluída a leitura, discussão e votação da
matéria constante da Pauta da ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente, declarou
encerrada a presente sessão, às dezoito horas e trinta e dois minutos, dos quais para
constar, eu, Ver. Walter Aparecido Martins de Moraes, 1º Secretário, lavrei a
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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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