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MOÇÃO Nº 01/18 

 

 

CONSIDERANDO que, há tempos, este Vereador tem se preocupado com a situação 

financeira em que se encontram as Entidades Assistenciais de Votorantim, principalmente, 

com aquelas que prestam serviços na área de Educação; 

 

CONSIDERANDO que, percebemos que as entidades passam por dificuldades para 

cumprirem com suas obrigações de pagamentos de salários, inclusive, com o pagamento do 

13° salário a que seus colaboradores têm direito, inclusive se socorrem de festas beneficentes, 

bingos, rifas, bazar e vendas de produtos para arrecadarem recursos; 

 

CONSIDERANDO que, a nosso ver, o Estado e a União poderiam destinar recursos do 

fundo perdido, bem como, recursos provenientes de loteria esportiva, leilões e produtos 

diversos apreendidos, às entidades; 

 

CONSIDERANDO a importância do Terceiro Setor, o qual contribui significativamente para 

o município, entendemos que, é importante fortalecer e facilitar a forma de doações, por parte 

de Pessoa Jurídica e Física;  

 

CONSIDERANDO que, tomando como exemplo, países desenvolvidos, onde o investimento 

em Educação é primordial, isso nos ajuda a entender que, a Educação de um povo abre 

caminhos para encontrar-se, mais facilmente, a solução de qualquer problema de ordem 

social; e, ressaltamos que, para a conquista de uma sociedade mais justa e igualitária, é 

importante que haja respeito e sejam preservados os direitos adquiridos de qualquer cidadão; 

 

CONSIDERANDO que, no caso em tela, almejamos preservar o trabalho educacional 

realizado pelas entidades, com a garantia dos direitos trabalhistas de seus colaboradores, por 

exemplo, o pagamento do 13ª salário;  

 

CONSIDERANDO que, temos consciência de que a crise econômica que assola o país afeta 

diretamente as entidades assistenciais nos municípios, e, por outro lado, entendemos que, 

somente os Poderes nas esferas Federal ou Estadual teriam condições de tomarem certas 

medidas que venham ao encontro das necessidades das entidades assistenciais. 

 

Diante do exposto, na ansiedade de buscar uma solução para resolver os problemas das 

entidades assistenciais do nosso município, por ora apresentamos esta MOÇÃO de APELO 

dirigida ao Excelentíssimo Senhor Michel Temer, Presidente da República Federativa do 

Brasil; ao Senado Federal; ao Excelentíssimo Senhor Eliseu Padilha, Ministro da Casa 

Civil da Presidência da República; ao Excelentíssimo Senhor Osmar Terra, Ministro do 

Desenvolvimento Social; aos Excelentíssimos Senhores Deputados, Líderes de Partido da 

Câmara dos Deputados; ao Excelentíssimo Senhor Geraldo Alckmin, Governador do 

Estado de São Paulo; e, por fim, aos Excelentíssimos Senhores Deputados, Líderes de 

Partido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP, para que envidem os 

esforços necessários, para fortalecer e facilitar a forma de doações, por parte de Pessoa 

Jurídica e Física às Entidades, em concordância com a legislação, bem como, se torne 

possível, o “13° repasse” às entidades subvencionadas, com verbas provenientes de fundo 
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perdido, loteria esportiva, leilões e de produtos diversos apreendidos, mesmo que seja 

parcelado ao longo do ano, para que as Entidades possam cumprir, com mais tranquilidade, 

com suas obrigações de pagamentos de salários de seus colaboradores, principalmente do 13° 

salário. 

 

Que do deliberado se dê ciência: 

 

 Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Votorantim, Fernando de Oliveira 

Souza; 

 Ao Senhor Paulo Correia Junior, Presidente da Comissão de Assuntos 

Metropolitanos e Municipais; 

 Ao Senhor Guilherme Gazzola, Presidente da Região Metropolitana de Sorocaba; 

 À OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – 188ª Subseção de Votorantim;  

 Aos Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais: Pastor Carlos Cezar, Maria 

Lúcia Amary, Raul Marcelo, Rogério Nogueira, Rita Passos, Rodrigo Moraes e 

Edson Giriboni; 

 À TV Votorantim; 

 Aos Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do Sul”; 

 Aos Departamentos Jornalísticos das Rádios: Ipanema, Band FM, Rádio Cacique 

AM e FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Tropical FM; e, 

 Ao Blog "noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez; 

 Ao site “Cidade de Votorantim", do Sr. Irineu Oliveira; e, 

 Ao site "Cidadão Votorantinense", do Sr. Edson Correa. 

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 20 de março de 2018. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


