Ata da Quinta (5ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo - Sessão
Ordinária – realizada aos vinte dias (20) do mês de março dois mil e dezessete – 2017,
referente à Décima Sétima - 17ª - Legislatura compreendida entre 1.1.2017 a
31.12.2020.
À hora regimental do dia vinte de março de 2017 no Plenário da Câmara
Municipal de Morro Agudo, conforme legislação vigente achavam-se presentes os
Vereadores: Adilson Fabiano Roque, Antônio Francisco de Almeida, César Reginaldo
Ribeiro, Danilo Luis Guarnieri Maurício, Elvis Júnio Marques, José Roberto Picitelli dos
Santos, Marcos Antônio Vicari, Roberto Salvador e Wellington Floriano Rosa. Com a
presença dos mesmos de acordo com a chamada realizada, sob a proteção de Deus foi
aberta a sessão, presidida pelo Senhor Danilo Luis Guarnieri Maurício e secretariada
pelos Vereadores Marcos Antônio Vicari e César Reginaldo Ribeiro, respectivamente
Primeiro e Segundo Secretários desta Edilidade. O Vereador Antônio Francisco de
Almeida, pediu um minuto de silêncio em homenagem, póstuma ao falecimento de José
Carlos Martins, através do Ofício nº 11/2017 - AFA/11 – CMMA. O Vereador José
Roberto Picitelli dos Santos, pediu um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao
falecimento de Delvair Teodoro, através do Ofício nº 6/2017 – JRPS/6 – CMMA. O
Presidente determinou ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura da Ata da Quarta
Sessão Ordinária, realizada em 6/3/2017. O Vereador Antonio Francisco de
Almeida pediu a dispensa da leitura da ata por se tratar de matéria de
conhecimento de todos os Vereadores. A seguir o Presidente colocou em votação o
requerimento do referido Vereador o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos
Vereadores presentes, ficando aprovada a Ata da Quarta Sessão Ordinária, realizada
em 6/3/2017. EXPEDIENTE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: O Presidente
informou que não foi protocolada nenhuma matéria a ser deliberada na presente sessão.
O Presidente comunicou que o Prefeito Municipal encaminhou através dos Ofícios nº 52,
54 e 55/2017 (março) informando o recebimento de recursos financeiros de
transferências constitucionais e voluntárias do exercício creditados à partir de 6/3/2017
no valor de total de R$ 1.133.713,77 (um milhão, cento e trinta e três mil, setecentos e
treze reais e setenta e sete centavos). O Presidente comunicou que o Prefeito Municipal
encaminhou através do Ofício nº 35/2017 a PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO
EXERCÍCIO DE 2016. EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PODER LEGISLATIVO:
PROJETO DE LEI Nº 1/2017 – CMMA - O Presidente determinou ao 1º secretário a
leitura do Projeto de Lei nº 1/2017 – CMMA de autoria do Vereador Marcos Antônio
Vicari. Encerrada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 1/2017 –
CMMA que “Dispõe sobre alterações aos Artigos 176 a 178 da Lei Municipal nº 406 de 14
de fevereiro de 1969 (Código de Postura) e dá outras providências” será considerado
objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim
se manifestou: “Eu gostaria que o Projeto de Lei nº 1/2017 – CMMA, fosse dispensado
dos pareceres das Comissões e incluso na Ordem do Dia da presente sessão”. Terminada
a discussão o Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador Wellington
Floriano Rosa, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes,
ficando por conseguinte o referido projeto incluso na Ordem do Dia. LEITURA DE
INDICAÇÕES: O Presidente determinou ao segundo secretário a leitura das Indicações
de nº 2/2017 apresentadas pelos senhores Vereadores. O Presidente informou que as
Indicações apresentadas serão encaminhadas ao Executivo Municipal. ENVIO DE
OFÍCIOS: O Presidente abriu a palavra aos Vereadores para o envio de seus Ofícios.
Vereador Adilson Fabiano Roque, Ofício nº 3/2017-AFR/4; Vereador Antonio
Francisco de Almeida, Ofício nº 11/2017-AFA/12-14; Vereador César Reginaldo
Ribeiro, Ofício nº 2/2017-CRR/6; Vereador Danilo Luis Guarnieri Maurício, Ofício nº
9/2017-DLGM/39-40; Vereador Elvis Júnio Marques, Ofício nº 7/2017-EJM/16;
Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, Ofício nº 6/2017-JEPS/7-8; Vereador
Marcos Antonio Vicari, Ofício nº 5/2017-MAV/18; Vereador Roberto Salvador, Ofício
nº 8/2017-RS/2-3; Vereador Wellington Floriano Rosa, Ofício nº 4/2017-WFR/30-32.
EXPEDIENTE RECEBIDO DE TERCEIROS:
Comunicados do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros para o Município que
totalizaram R$ 949.267,51 (novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e
sete reais e cinquenta e um centavos); O Presidente solicitou ao primeiro secretário
comunicar a Casa as correspondências recebidas de Terceiros: Comunicados do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o Município
que totalizaram R$ 1.488.329,72 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil,

trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos). ORDEM DO DIA: PROJETO
DE LEI Nº 1/2017 – CMMA. O Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº
1/2017 – CMMA que “Dispõe sobre alterações aos Artigos 176 a 178 da Lei Municipal nº
406 de 14 de fevereiro de 1969 (Código de Postura) e dá outras providências”. Fez uso
da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se manifestou: “Andei
conversando com alguns proprietários e muitos funcionários, alguns aqui presentes hoje
na plateia. Eu confesso que não irei fazer um discurso tão elaborado como o do
Wellington conversando com várias pessoas, algumas delas acabaram contribuindo para
minha reflexão. Dizendo o seguinte: “O domingo é Deus e da família”. Então parabéns,
isso acabou contribuindo enormemente. Eu acredito acima de tudo em Deus e abaixo de
Deus na família”. Fez uso da palavra o Vereador Adilson Fabiano Roque que assim se
manifestou: “Gostaria de parabenizar o Vereador Marcos Antônio Vicari pelo projeto, e
deixar aqui o grande carinho que tenho por todos os funcionários”. Fez uso da palavra o
Vereador Elvis Júnio Marques que assim se manifestou: “Eu quero aqui parabenizar
todos os donos de supermercados que pensaram nos funcionários. Saindo um pouco fora
do foco, agradecer a vocês porque senão quantas pessoas não estariam desempregadas
em Morro Agudo, então vocês são idealizadores, pois a gente sabe da luta tanto para
quem compra quanto para quem vende, mas vocês estão lutando, estão dando emprego
a muitas pessoas que estão tratando de muitas famílias aqui em Morro Agudo. Gostaria
de pedir que todos presente dessem uma salva de palmas aos donos de supermercados”.
Fez uso da palavra o Vereador Marcos Antônio Vicari que assim se manifestou: “É
com muita honra que estamos aqui hoje e a gente faz esse projeto pensando no
funcionário porque hoje o funcionário é a cara do supermercado. Então eu quero
agradecer a todos que estão aqui, é com muita gratidão que espero que vocês votem a
favor dessa lei. Se a gente abrir um domingo hoje quase não dá para pagar o funcionário
e como a gente já falou, funcionário no dia de domingo quer ficar com a família, quer ter
o prazer de poder participar junto com a família de fazer um churrasco, ir na Missa.
Então eu espero que vocês votem sim. A respeito dos colaboradores, assim chamados no
comércio precisam sim desse descanso. Em relação aos consumidores creio eu que já se
acostumaram e se adequaram porque já não estamos abrindo o supermercado aos
domingos faz um bom tempo. Então eu preciso que vocês votem a favor disso ai. Fez uso
da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Gostaria
de manifestar meu contentamento com a presença dos funcionários de estabelecimentos
comerciais bem como de seus proprietários. Gostaria de salientar que admiro o trabalho
de todos os proprietários dos estabelecimentos comerciais. Nós temos que preservar
muito a família temos que prezar pela família no convívio de vocês no domingo com a
família é de suma importância, isso fará com que vocês fiquem mais felizes e que nós
que somos os atendidos por vocês seremos sem dúvidas bem atendidos. Deixo aqui
meus cumprimentos ao Marcos por ter elaborado o Projeto”. Encerrada a discussão o
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 1/2017 – CMMA. Terminada a
discussão o Presidente colocou em votação pelo rito nominal o Projeto de Lei nº 1/2017 –
CMMA. Solicitou ao segundo secretário que efetuasse a chamada para votação. O Projeto
de Lei nº 1/2017 – CMMA foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores
presentes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores:
Antônio Francisco de Almeida, Roberto Salvador, Marcos Antonio Vicari, Adilson Fabiano
Roque, Elvis Júnio Marques, Wellington Floriano Rosa e Danilo Luis Guarnieri Maurício. A
seguir o Presidente convocou os senhores Vereadores nos termos do Artigo 199, do
Regimento Interno da Câmara Municipal para Sessão Ordinária que será realizada dia 20
de março de 2017 às 20 horas. Nada mais havendo a ser tratado desejo que tenham
todos, uma boa noite e sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão às
21 horas e 20 minutos determinando lavrar á presente ata que depois de lida e aprovada
será assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 20 de março de 2017.
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