ATA Nº 20/2017, DA 19ª 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 DEZEMBRO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos doze dias do mês de dezembro 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
imprensa por meio da Rádio Ativa, da população e funcionários municipais presentes.
Logo a seguir o Senhor Presidente determinou a deliberação da Ata nº 19/2017, 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 160/2017,
oriundo do Poder Legislativo, contendo o Requerimento nº 48/2017, que “Solicita a
consignação na Ata dos presentes trabalhos voto de profundo pesar pelo falecimento
do Senhor Orídio Sturaro”, de autoria de todos os senhores vereadores dessa Colenda
Casa de Leis. Processo nº 161/2017, oriundo do Poder Executivo, contendo o Projeto
de Lei Complementar nº 07/2017, que “Altera a legislação tributária municipal e
institui o novo regramento do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN”,
consubstanciado ao ofício nº 499/2017, em regime de urgência. Ofício PRCC nº
465/2017, de 06 de dezembro de 2017, da Concessionária AB Colinas, encaminhando
resposta a Moção nº 05/2017, aprovada por essa Colenda Casa de Leis. Despacho da
Presidência: Cópias distribuídas aos senhores vereadores. Envie-se por e.mail aos
senhores Presidentes das Câmaras Municipais de Rio das Pedras e Saltinho para
conhecimento. Junte-se ao respectivo processo legislativo e arquive-se. Requerimento
de Urgência Especial, para tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 07/2017,
consubstanciado ao processo legislativo nº 161/2017, 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, Everton Tiago Mora
Pedroso e Eugênio de Oliveira Neto. 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,
constando do seguinte: Processo nº 160/2017, oriundo do Poder Legislativo, contendo
o Requerimento nº 48/2017, de autoria de todos os senhores vereadores, lido no
expediente. O Senhor Presidente, na forma regimental declara em única discussão, o
qual sem discussão foi posto em votação ficando: Aprovado por unanimidade.
Registre-se na ata dos presentes trabalhos votos de profundo pesar pelo falecimento
do senhor Orídio Sturaro. Encaminhe-se aos familiares, Oficie-se e Arquive-se. Não
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havendo mais matérias para serem apreciadas na pauta do EXPEDIENTE DE HOJE e
não havendo oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna Livre conforme o livro
de inscrição dos oradores, na forma regimental determinou a 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 Complementar nº 07/2017, consubstanciado ao processo legislativo nº
161/2017, 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, Everton Tiago Mora Pedroso e Eugênio de Oliveira Neto. O senhor
Presidente na forma regimental declara em votação. Na ocasião o senhor vereador
Rogério Aparecido Alcalde solicita a palavra como líder de bancada para fazer
encaminhamento de votação. Com a palavra diz que está em deliberação requerimento
de urgência especial para votação imediata do projeto de lei complementar que altera
a legislação tributária, que é uma legislação muito extensa e assim solicita que o senhor
Presidente faça cumprir o regimento interno, já que é impossível se tomar
conhecimento do projeto hoje as 17 horas e 30 minutos e quer votar imediatamente,
devendo um projeto desse ser retirado de pauta para maiores estudos e que seja
deliberado nas próximas sessões após os pareceres técnicos das comissões, estudos
pelos senhores vereadores e dessa forma que não seja atropelado o regimento interno,
concluindo faz o encaminhamento pela rejeição do requerimento. Terminada a
manifestação do líder, o senhor Presidente determina a votação ficando: Empatado em
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04 (quatro) votos contra 04 (quatro) cabendo ao senhor Presidente desempatar, sendo
que votou contrário ficando finalmente rejeitado por 05 (cinco) votos contra 04
(quatro). Será incluído o projeto em pauta oportunamente. Arquive-se o
requerimento de urgência especial. Votaram favoráveis os senhores vereadores
Eugênio de Oliveira Neto, Everton Tiago Mora Pedroso, José Roberto Lima de Souza
e Walter Aparecido Martins de Moraes. 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, declarando encerrada a presente
sessão, às dezoito horas e quarenta e um 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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