ATA Nº 18/2017, DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MOMBUCA, ESTADO DE SÃO PAULO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª
LEGISLATURA, REALIZADA AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos dezesseis 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 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, aproveitando o ensejo para registrar e agradecer a presença da
Senhora Prefeita Municipal Maria Ruth, do Senhor Aimoré Martins Camargo, da
Rádio Ativa e do Senhor Manoel Garcia de Lima Netto. Logo a seguir o Senhor
Presidente determinou a deliberação da Ata nº 17/2017, da sessão extraordinária
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 154/2017, oriundo do Poder
Legislativo, contendo a Indicação nº 56/2017, que “Dispõe sobre implantação de rede
de internet de acesso gratuito conforme especifica”, de autoria do senhor vereador
Walter Aparecido Martins de Moraes. Processo nº 155/2017, oriundo do Poder
Legislativo, contendo a Moção nº 03/2017, “Moção de Congratulação e Louvor em
homenagem ao Dia da Consciência Negra”, de autoria do senhor vereador Walter
Aparecido Martins de Moraes. Processo nº 156/2017, oriundo do Poder Legislativo,
contendo a Moção nº 04/2017, “De congratulação e louvor ao Comandante do 10º
Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Tenente Coronel Willians de
Cerqueira Leite Martins”, de autoria do senhor vereador Eugênio de Oliveira Neto.
Processo nº 157/2017, oriundo do Poder Legislativo, contendo a Moção nº 05/2017, “De
Repúdio pelo ato unilateral de fechamento da estrada municipal localizada no Km 57
– Sul da Rodovia SP-127 (Cornélio Pires), que dá acesso aos bairros Arraial de São
Bento, Sítio Novo e adjacências, localizados entre os municípios de Saltinho, Rio das
Pedras e Mombuca pela Concessionária AB Colinas S/A”, de autoria de todos os
senhores vereadores dessa Colenda Casa de Leis. Parecer Favorável da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 13/2017, consubstanciado ao processo nº
146/2017. Cópias distribuídas aos senhores vereadores. Junte-se ao respectivo processo
e arquive-se. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de
Lei nº 14/2017, consubstanciado ao processo nº 150/2017. Cópias distribuídas aos
senhores vereadores. Junte-se ao respectivo processo e arquive-se. Parecer Favorável
da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 15/2017, consubstanciado
ao processo nº 151/2017. Cópias distribuídas aos senhores vereadores. Junte-se ao
respectivo processo e arquive-se. Edital de Audiência Pública para discussão dos
Projetos de Leis nºs 13 à 15/2017 a realizar-se no próximo dia 21 de novembro, às 17
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horas e 30 minutos na Câmara Municipal de Mombuca. Cópias distribuídas aos
senhores vereadores para conhecimento. Portaria nº 129/2017, de 30 de outubro de
2017, da Prefeitura Municipal de Mombuca, determinando a instauração de
procedimento administrativo para apurar eventual incompatibilidade do exercício de
emprego público com a vereança da Senhora Fátima Mora Pedroso, requerendo cópia
da Ata de Sessão Camarária. Despacho da Presidência: Defiro o envio ao Poder
Executivo da Ata solicitada. Ao conhecimento dos senhores vereadores por meio de
distribuição de cópias no expediente da presente sessão ordinária para providências
que entenderem pertinentes. Cumpra-se 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 determinou a discussão e votação das matérias da pauta
do EXPEDIENTE DE HOJE, constando do seguinte: Processo nº 154/2017, oriundo do
Poder Legislativo, contendo a Indicação nº 56/2017, de autoria do senhor vereador
Walter Aparecido Martins de Moraes, lida no expediente. O Senhor Presidente, na
forma regimental declara em única discussão, a qual sem discussão foi posta em
votação ficando: Aprovada por unanimidade. Encaminhe-se ao Poder Executivo,
Oficie-se e Arquive-se. Processos nºs 155/2017 e 156/2017, oriundos do Poder
Legislativo, contendo as Moções nºs 03 e 04/2017, de autoria dos senhores vereadores
Walter Aparecido Martins de Moraes e Eugênio de Oliveira Neto, respectivamente,
lidas no expediente. 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 a quem de direito, Oficie-se e
Arquive-se. Processo nº 157/2017, oriundo do Poder Legislativo, contendo a Moção nº
05/2017, de autoria de todos os senhores vereadores dessa Casa de Leis, lida no
expediente. O Senhor Presidente, na forma regimental declara em única discussão.
Pede a palavra o senhor vereador Rogério Aparecido Alcalde, comentando que teve a
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honra de participar junto com o vereador Luiz Cláudio da reunião que foi realizada
no bairro Arraial de São Bento, pelos moradores locais para discutir o fechamento da
referida estrada vicinal pela Concessionária AB Colinas S/A. Diz que apurou de perto
a indignação do povo com a atitude da concessionária e a falta de respeito com os
usuários. Por isso apoia a iniciativa e ainda apela para a Prefeita para unir forças e
conversar com os deputados da base eleitoral para não deixar isso acontecer e
interceder junto a concessionária. Diz que o poder público municipal não pode ser
omisso. Diz que a concessionária é uma grande empresa e visa a arrecadação de
pedágio, mas é lamentável os moradores locais acessar a rodovia, andar 800 metros e
pagar pedágio e isso diariamente onerará muito o custo de vida. Portanto, apoiou a
reunião dos moradores e agora pede que os vereadores também se unam nessa causa.
Concedido aparte ao vereador Eugênio de Oliveira Neto, diz que a estrada pertence
ao município de Saltinho e que o município de Saltinho deve acionar a concessionária,
mas apoia o movimento. Novamente com a palavra o vereador Rogério, diz que as
Câmara Municipais de Saltinho e Rio das Pedras já fizeram e aprovaram a presente
moção e que é a favor de que se marque uma reunião com as autoridades dos três
municípios junto com a concessionária para discutir a questão finaliza o vereador.
Terminada a discussão, na forma regimental foi posta em votação ficando: Aprovada
por unanimidade. Encaminhe-se a quem de direito, Oficie-se e Arquive-se. Não
havendo mais matérias para serem apreciadas na pauta do EXPEDIENTE DE HOJE,
o Senhor Presidente concedeu pela ordem a palavra aos senhores vereadores Luiz
Cláudio, Rogério Aparecido, José Roberto, Eugênio de Oliveira e Walter Aparecido
para fazerem uso da Tribuna Livre de acordo com o livro de inscrição de oradores,
sendo que todos dispensaram o uso da palavra. A seguir 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
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Municipal, comunicou ao Plenário a data da próxima sessão ordinária, declarando
encerrada a presente sessão, às dezoito horas e trinta e seis 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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