Ata da Décima Quinta (15ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo Sessão Ordinária – realizada aos vinte e um dias (21) do mês de agosto de 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 e um de agosto 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 Dejair Garcia, através do Ofício nº
11/2017 – AFA/43 – CMMA; O Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício,
pediu um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento de Patrícia
Fernanda Vitalino, através do Ofício nº 9/2017 – DLGM/123 – CMMA; O
Vereador Wellington Floriano Rosa, pediu um minuto de silêncio em
homenagem póstuma ao falecimento de Luzia Costa Bento, através do Ofício nº
4/2017 – WFR/76. O Presidente informou que os ofícios de pesar solicitados
seriam encaminhados às famílias enlutadas. O Presidente determinou ao Primeiro
Secretário que efetuasse a leitura da Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária,
realizada em 7/8/2017. O Vereador José Roberto Picitelli dos Santos 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 Décima Quarta Sessão Ordinária, realizada em
7/8/2017. EXPEDIENTE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: PROJETO DE LEI
Nº 23/2017 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº
49/2017 e do Projeto de Lei nº 23/2017 de autoria do Executivo Municipal. Terminada a
leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 23/2017 que “Dispõe sobre
alterações na Lei nº 2753/11 que regulamenta a contratação de Professor Eventual”
será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Antônio
Francisco de Almeida que solicitou que o Projeto de Lei nº 23/2017 fosse incluso
na Ordem do Dia da presente sessão dispensando os pareceres das Comissões.
Encerrada a discussão o Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador
Antônio Francisco de Almeida o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos
Vereadores presentes, ficando por consequência o Projeto de Lei nº 23/2017 incluso
na Ordem do Dia da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 29/2017 – O Presidente
determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 189/2017 e do Projeto de Lei nº
29/2017 de autoria do Executivo Municipal. Terminada a leitura o Presidente consultou a
Casa se o Projeto de Lei nº 29/2017 que “Dispõe sobre o reparcelamento de débitos do
Município de Morro Agudo/SP com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS” será
considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Antônio
Francisco de Almeida que solicitou que o Projeto de Lei nº 29/2017 fosse incluso
na Ordem do Dia da presente sessão dispensando os pareceres das Comissões.
Encerrada a discussão o Presidente colocou em votação o Requerimento do

Vereador Antônio Francisco de Almeida o qual foi aprovado por unanimidade
de votos dos Vereadores presentes, ficando por consequência o Projeto de Lei nº
29/2017, incluso na Ordem do Dia da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº
30/2017 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 57/2017
e do Projeto de Lei nº 30/2017 de autoria do Executivo Municipal. Terminada a leitura o
Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 30/2017 que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na rede de
iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no
Município de Morro Agudo” será considerado objeto de deliberação. Fez uso da
palavra o Vereador Adilson Fabiano Roque que solicitou que o Projeto de lei nº
30/2017 fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão dispensando os pareceres
das Comissões. Terminada a discussão o Presidente colocou em votação o
Requerimento do Vereador Adilson Fabiano Roque o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes ficando por conseguinte, o
Projeto de Lei nº 30/2017 incluso na Ordem do Dia da presente sessão. PROJETO
DE LEI Nº 31/2017 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do
Ofício nº 51/2017 e do Projeto de Lei nº 31/2017 de autoria do Executivo Municipal.
Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 31/2017 que
“Autoriza o Município de Morro Agudo a intercambiar informações visando a atualização
cadastral e a implementação de programas ou ações públicas e dá outras providências”
será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador José
Roberto Picitelli dos Santos que solicitou que o Projeto de Lei nº 31/2017 fosse
incluso na Ordem do Dia da presente sessão dispensando os pareceres das
Comissões. Encerrada a discussão o Presidente colocou em votação o Requerimento
do Vereador José Roberto Picitelli dos Santos o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes ficando o Projeto de Lei nº
31/2017 incluso na Ordem do Dia da presente sessão. O Presidente comunicou que
o Prefeito Municipal encaminhou através do Ofício nº 178, 185, 187 e 188/2017
informando o recebimento de recursos financeiros de transferências constitucionais e
voluntárias do exercício creditados à partir de (1/8/2017 até 15/8/2017) no valor de
total de R$ 2.342.759,39 (dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil,
setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos). EXPEDIENTE
APRESENTADO PELO PODER LEGISLATIVO: PROJETO DE LEI Nº 6/2017 –
CMMA - O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Projeto de Lei nº
6/2017 – CMMA de autoria do Vereador Marcos Antonio Vicari. Terminada a leitura o
Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 6/2017 – CMMA que “Altera o
Artigo 176 da Lei Municipal nº 406 de 14 de fevereiro de 1969 (Código de Posturas) e
dá outras providências será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o
Vereador Elvis Júnio Marques que assim se manifestou: “Eu gostaria que o
Projeto de Lei nº 6/2017 - CMMA fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão
dispensando os pareceres das Comissões”. Encerrada a discussão Presidente colocou
em votação o requerimento do Vereador Elvis Júnio Marques o qual foi aprovado
por unanimidade de votos dos Vereadores presentes, ficando por conseguinte o
Projeto de Lei nº 6/2017 – CMMA, incluso na Ordem do Dia da presente sessão.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4/2017 - O Presidente determinou ao primeiro
secretário a leitura do Projeto de Resolução nº 4/2017 de autoria da Mesa Diretora
da Câmara. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de
Resolução nº 4/2017 que “Dispõe sobre a proposta orçamentária da Câmara
Municipal de Morro Agudo para o exercício de 2018” será considerado objeto de

deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Francisco de Almeida que
assim se manifestou: “Eu gostaria que esse Projeto fosse incluso na Ordem do Dia,
dispensando os pareceres das Comissões”. Encerrada a discussão Presidente colocou
em votação o requerimento do Vereador Antônio Francisco de Almeida o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes, ficando por
conseguinte o Projeto de Resolução nº 4/2017, incluso na Ordem do Dia da presente
sessão. MOÇÃO DE APOIO Nº 2/2017 – O Presidente determinou ao primeiro
secretário a leitura da Moção de Apoio nº 2/2017 de autoria do Presidente Danilo Luis
Guarnieri Maurício. Terminada a leitura o Presidente colocou em discussão a Moção
de Apoio nº 2/2017. Fez uso da palavra o Vereador Danilo Luis Guarnieri
Maurício que assim se manifestou: “Eu gostaria de pedir o apoio aos nobres colegas
nessa Moção, que é uma Moção que o projeto de lei é apenas para continuar como é
hoje, o governador quer colocar o aplicativo e tirar a forma como é hoje. E o projeto
de lei fala para ele manter como mas também o aplicativo. Então eu gostaria de
pedir o apoio e juntar as Câmara do Estado de São Paulo para dar força nesse
projeto do deputado”. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa
que assim se manifestou: “Esse Moção é de suma importância, e gostaria de deixar
bem claro que realmente hoje temos entidades que estão funcionando pela nota
fiscal paulista. E a operação conforme o governo quer essa alteração pelo aplicativo,
eu acredito que muitas instituições fecharão as portas. Então esse projeto é de suma
importância e portanto temos que dar ênfase a ele”. Encerrada a discussão o
Presidente colocou em votação a Moção de Apoio nº 2/2017 a qual foi aprovada por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº
3/2017 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura da Moção de
Congratulação nº 3/2017 de autoria dos Vereadores da Câmara. Segue a transcrição
da Moção nº 3/2017. “Considerando que há momentos na vida que devemos nos
ater muito mais ao conteúdo do que à forma, principalmente naqueles que deve
falar mais alto a emoção do que a razão; Considerando que se não é dever, é
necessário reconhecer o trabalho e a dedicação daqueles que durante anos, e no
presente caso de forma especial, deixaram marcas em nossa vida, propomos à
presente Moção de Congratulação à servidora WILMA DA SILVA GARCIA pelas
seguintes razões: Desde Maio de 1998 a Dona Wilma, como carinhosamente a
conhecemos e tratamos, foi cedida pela Prefeitura Municipal para prestar serviços
junto a esta Casa de Leis. Portanto ela está conosco há dezenove anos. É uma
vida –e conosco- muito, muito bem vivida. Com seu jeito simples, seu sorriso
encantador, sua ligeireza no andar, seu café delicioso, sua disponibilidade para o
trabalho e a delicadeza no trato, fez com que esta servidora fosse por todos nós
muito querida. Ela conquistou tanto os servidores como nós Vereadores que
recém chegamos à esta Casa e, para nossa tristeza, no momento de vê-la partir.
É, para com certo pesar pela ausência que nos trará, ela merecidamente se
aposentará no próximo dia 31 de Agosto. Esta é, portanto, a última sessão
ordinária que ela nos presta seus serviços. Não poderíamos deixar esta data e
este momento passar em brancas nuvens. Jamais. Era premente registrar através
deste ato oficial para que fique consignado nos anais desta Casa o nosso
reconhecimento e a nossa homenagem à nossa querida Dona Wilma pelas razões
externadas acima e por tantas outras que cada um de nós guarda na memória e
no coração por estes anos todos de convívio. Requeiro, que seja encaminhada
cópia da Moção de Congratulação a homenageada, a servidora Wilma da Silva

Garcia, para tomar ciência do conteúdo”. Terminada a leitura o Presidente colocou
em discussão a Moção de Congratulação nº 3/2017. Fez uso da palavra o Vereador
Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Essa homenagem feita nesse
momento a Dona Wilma da Silva Garcia nós colocamos aqui congratulação a
servidora mas caberia muita bem aqui, nós colocarmos também os nossos sinceros
agradecimentos pelos serviços que Dona Wilma tem prestado a esse município por
longa data. Nós estamos aqui, eu, o professor Salvador, o Cesinha o Adilson por oito
meses e nesses oito meses nós aprendemos a gostar muito da Dona Wilma
principalmente pelo seu jeito carinhoso de ser. E aqui nós colocamos pela nossa
tristeza nesse momento de vê-la partir. Essa tristeza sem dúvida nenhuma é uma
tristeza muito positiva porque a Dona Wilma está nesse momento deixando essa
Casa, mas está com a saúde perfeita e ela irá gozar desse momento que é a
aposentadoria com sua família, no seu lar e tenho certeza que ela está no nosso
coração, assim como ela levará a gente em seu coração. Dona Wilma, tenho certeza
que essa homenagem é um agradecimento por tudo aquilo que a senhora tem feito
por nós e todo momento que a gente chega você dá um cafezinho para nós, uma
água, um chá, isso para nós é muito gratificante. Enfim Dona Wilma, mais uma vez,
parabéns pelo trabalho, pela dedicação, e muito obrigado pela senhora fazer parte da
nossa vida pública. Isso para nós é um motivo de grande alegria e tenho eu a certeza
que todos os colegas aprovarão essa moção sem dúvida alguma com muito amor no
coração”. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Francisco de Almeida que assim
se manifestou: “Da mesma forma eu não poderia deixar de fazer uso da palavra
quando se trata da Dona Wilma. A Dona Wilma eu passei varias vezes com ela aqui
na Câmara e tenho a grata satisfação de dizer que foi este Vereador que trouxe ela
do Pica-pau para Câmara. Então quando a gente traz uma pessoa tão bem sucedida
como ela é motivo de muita alegria para gente. Eu tenho que parabenizar a Dona
Wilma e pedir na aposentadoria dela Deus a abençoe e fique bastante feliz, Sempre
me tratou muito bem como Vereador e quando não era também por isso é um
agradecimento muito grande que a gente tem a ela e parabenizando ela, eu tenho
certeza e espero que o mesmo carinho que eu tenho com ela vocês também
tenham”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se
manifestou: “Dona Wilma, dispensa comentários muito obrigado a senhora realmente
é uma pessoa especial tem um respeito, um carinho um trato para conosco bastante
diferenciado a gente frequenta vários lugares públicos e por uma questão talvez até
por natureza humana, nós somos observadores não é fácil encontrar uma pessoa tão
educada, tão prestativa, e tecer aqui nossas congratulações os nossos
agradecimentos é realmente merecedor da pessoa que a senhora é que realmente
Deus possa iluminá-la com muita saúde, muita paz, muita alegria, que a senhora
possa aproveitar merecidamente essa aposentadoria, muito obrigado e que Deus
ilumine a senhora sempre”. Fez uso da palavra o Vereador Elvis Júnio Marques
que assim se manifestou: “Dona Wilma, com muita emoção, que eu peço desculpas a
senhora também de vir muito de manhã com o pé sujo e a senhora ter que andar
atrás de mim limpando. Desejo a senhora que tenha muita paciência para aguentar e
desejar mais esses sessenta anos de vida que a senhora vai ter pela frente que a
senhora tenha saúde, paz que sempre faça uma visita para gente que Deus abençoe
a família da senhora e quero agradecer por tudo que você fez por mim aqui dentro e
também quero desejar as boas vindas a nova funcionária Marilza que vai estar com a
gente. Eu sei só pela cara dela que é uma pessoa especial também e eu sei que a
senhora Dona Wilma está passando todo macete de dirigir essa Câmara. Fique com

Deus”. Fez uso da palavra o Vereador Marcos Antônio Vicari que assim se
manifestou: “Conheço a Dona Wilma há vários anos lá do mercado e até brinquei
com ela hoje porque eu acabei lendo essa moção e para mim está uma emoção
porque estou tremendo muito. Então todos já falaram o que tinham que falar
desfruta bastante da aposentadoria, descansa bastante, a Marilza está ai, nos
conhecemos desde pequenos, viu meus filhos crescerem vai dar certo, pode contar
com a gente é um prazer estar aqui com a Marilza e é um prazer de conhecer a
senhora Dona Wilma estou tremendo de emoção e sei que todos estão aqui”. Fez uso
da palavra o Vereador Adilson Fabiano Roque que assim se manifestou: “Dona
Wilma, apesar de pouco tempo aqui na Casa a gente aprendeu a gostar da senhora
pela dedicação, honestidade e sinceridade desejo meus sinceros votos que a senhora
aproveite muito a aposentadoria e que tudo de certo na sua vida da senhora, um
abraço de coração”. Fez uso da palavra o Vereador César Reginaldo Ribeiro que
assim se manifestou: “Eu gostaria de parabenizar a senhora pelos oitos meses que
estivemos aqui fui muito bem recebido graças a Deus e não vou esquecer do
jornalzinho que a senhora arruma para mim de espécie alguma. Seja muito feliz
nessa aposentadoria, parabéns e não deixe de fazer uma visita para nós, agradeço
muito o que a senhora tem feito por mim nesses oito meses, e pode contar comigo”.
Fez uso da palavra o Vereador José Roberto Picitelli dos Santos que assim se
manifestou: “Eu também não poderia deixar de falar da Dona Wilma, nós estamos
com quase nove anos aqui dentro e desde a primeira vez, ela recebeu a gente muito
bem espero que a senhora goze de sua aposentadoria e seja feliz e não esquece de
fazer uma visita para nós”. Fez uso da palavra o Vereador Danilo Luis Guarnieri
Maurício que assim se manifestou: “Dona Willma, como o Vereador Picitelli falou, a
quase nove anos aqui uma pessoa que eu só tenho que agradecer uma pessoa
meiga, eu costumo brincar com ela todas as vezes que eu chego aqui que eu nunca
tomei um café igual ao da Câmara, feito por ela quero desejar a senhora toda sorte
de bênçãos na sua vida é uma missão cumprida a senhora está encerrando um ciclo
agora mas está começando outro, vai aproveitar os netos, os filhos isso é importante,
a senhora dedicou grande parte da vida da senhora aqui no Legislativo, e a gente
tem a grata satisfação de estar aqui presente. A pessoa que indicou a senhora para
cá lá em 1998, que foi o senhor Maurinho Mecânico e a senhora passou cinco
legislaturas viu discussões mas sempre esteve presente com o sorriso nos lábios
trazendo conforto aos vereadores. Então Dona Wilma muito obrigado por tudo que a
senhora fez pelo Poder Legislativo. Eu falo como Presidente, é uma honra a senhora
ter passado esses anos todos pelo Poder Legislativo, muito obrigado de coração, que
Jesus possa cobrir de bênçãos a vida da senhora agora, da sua família e que a
senhora possa aproveitar muito essa aposentadoria e não esquece de passar aqui na
Câmara de vez em quando, que o seu Zé Rosquinha já está devendo visita para nós
aqui. Então a senhora não esquece de passar uma vez por mês senão a gente vai
cobrar a senhora lá”. Encerrada a discussão o Presidente colocou em votação a
Moção de Apoio nº 3/2017 a qual foi aprovada por unanimidade de votos dos
Vereadores presentes. LEITURA DAS INDICAÇÕES – O Presidente determinou ao
segundo secretário a leitura da Indicação de nº 4/2017 apresentada pelos senhores
Vereadores, para presente sessão. Realizada a leitura o Presidente informou que a
Indicação apresentada seria encaminhada ao senhor Prefeito Municipal. O Presidente
informou aos presentes que o balancete da Câmara Municipal referente ao mês de
julho de 2017 está à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. 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/10; Vereador
Antônio Francisco de Almeida, Ofício nº 11/2017-AFA/44; Vereador Danilo Luis
Guarnieri Maurício, Ofícios nº 9/2017-DLGM/124-128; Elvis Júnio Marques,
Ofícios nº 7/2017- EJM/32-36; Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, Ofício
nº 6/2017-JRPS/14-15; Vereador Marcos Antônio Vicari, Ofício nº 5/2017MAV/40; Vereador Roberto Salvador, Ofício nº 8/2017-RS/10; Vereador
Wellington Floriano Rosa, Ofícios nº 4/2017-WFR/77-83. EXPEDIENTE
RECEBIDO DE TERCEIROS: Comunicados do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros (janeiro a agosto) para o Município que totalizaram
R$ 3.859.584,60 (três milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e
oitenta e quatro reais e sessenta centavos). ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº
23/2017 - A seguir o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 23/2017
que “Dispõe sobre alterações na Lei nº 2753/11 que regulamenta a contratação de
Professor Eventual”. Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso
da palavra o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 23/2017 o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI
Nº 29/2017 - A seguir o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº
29/2017 que “Dispõe sobre o reparcelamento de débitos do Município de Morro
Agudo/SP com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS”. Fez uso da palavra o
Vereador Roberto Salvador que assim se manifestou: “Eu gostaria de fazer apenas
umas observações sobre esse projeto ele é bem vindo justificável em nome da crise
do pouco dinheiro que as vezes a Prefeitura tem, mas para nós tomarmos um certo
cuidado minha primeira observação a gente corre o risco nesse País de passar a mão
na cabeça dos mal pagadores não é uma crítica de jeito nenhum, só para gente
tomar cuidado; porque a gente vem observando isso a longo tempo; a segunda: eu
não sei nem se posso fazer isso, mas gostaria de sugerir ao senhor Prefeito que não
fizesse em duzentas parcelas mas que fizesse numa quantidade de parcelas menor
nós vamos aprovar com certeza o projeto, mas sei lá, pensasse em fazer em 150
parcelas por exemplo”. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Francisco de
Almeida que assim se manifestou: “Nós tivemos uma reunião e disseram que
quando a Prefeitura puder pagar duas parcelas de uma vez pagará duas parcelas de
uma vez e assim ameniza o prazo isso foi combinado com os próprios presidentes do
IPREMO”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se
manifestou: “Obrigado Vereador, agradeço o esclarecimento. E a terceira observação,
é que a Prefeitura pudesse honrar os compromissos de hoje em diante com o
Instituto. Justifico que estava conversando anteriormente com o Presidente Danilo e
a gente observou se não tomar cuidado daqui vinte e cinco, quarenta anos o pessoal
que se aposentar não vai ter dinheiro como receber, o Instituto não vai ter verba
para pagar, então a preocupação é essa não é temeroso da qualquer outra coisa, nós
precisamos olhar para o futuro e esse instituto tem que ter verbas, ter fundos para
pagar os aposentados”. Fez uso da palavra o Vereador Elvis Júnio Marques que
assim se manifestou: “De acordo com o que o Professor disse, que os Diretores do
Ipremo que você lembra no mandato passado quando eu falava tinha muita gente
que passava a mão e ficava quieto, depois parcelava no final do ano. Que passasse
para gente quando estivesse atrasado. Esse mês a Prefeitura não repassou, para a
gente cobrar o Prefeito; eu concordo com o Professor, não pode acontecer como
ocorreu no mandato dele anterior e do Amauri que veio parcelando o tanto que quis
não pode. Então vai parcelar em duzentas vezes, vai amenizar uma coisa para tirar
juros o projeto do governo até que ajudou muitas prefeituras só que tem que fazer

também uma lei de não poder atrasar mais, para não poder parcelar mais em
quatrocentas vezes. Não pode, hoje nós estamos passando no País isso porque as
maiores empresas deixam conta nova ficar velha para parcelar e a que está nova não
quer pagar, para ficar velha e poder parcelar de novo”. Terminada a discussão o
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 29/2017 o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 30/2017 –
A seguir o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 30/2017 que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na
rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos
imobiliários no Município de Morro Agudo”. Não havendo a manifestação de
nenhum Vereador em fazer uso da palavra o Presidente colocou em votação o
Projeto de Lei nº 30/2017 o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos
Vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 31/2017 – A seguir o Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº 31/2017 que “Autoriza o Município de Morro
Agudo a intercambiar informações visando a atualização cadastral e a implementação de
programas ou ações públicas e dá outras providências”. Não havendo a manifestação
de nenhum Vereador em fazer uso da palavra o Presidente colocou em votação o
Projeto de Lei nº 31/2017 o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos
Vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 6/2017 – CMMA - A seguir o
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 6/2017 – CMMA que “Altera o
Artigo 176 da Lei Municipal nº 406 de 14 de fevereiro de 1969 (Código de Posturas) e
dá outras providências”. Não havendo a manifestação de nenhum em fazer uso da
palavra o Presidente o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 6/2017 CMMA o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4/2017 - A seguir o Presidente colocou em
discussão o Projeto de Resolução nº 4/2017 que “Dispõe sobre a proposta
orçamentária da Câmara Municipal de Morro Agudo para o exercício de 2018”. Não
havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da palavra o Presidente
colocou em votação o Projeto de Resolução nº 4/2017 o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O
Presidente declarou aberta a palavra aos Vereadores para suas explicações pessoais.
Fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Vereador Antônio Francisco
Almeida; Vereador Roberto Salvador; Vereador Wellington Floriano Rosa; Vereador
Elvis Júnio Marques. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente convocou os
senhores Vereadores nos termos do Artigo 199, do Regimento Interno da Câmara
Municipal para Sessão Ordinária que será realizada dia 4 de setembro 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 22 horas
determinando lavrar á presente ata que depois de lida e aprovada será assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 21 de agosto de 2017.
DANILO LUIS GUARNIERI MAURÍCIO
Presidente
MARCOS ANTÔNIO VICARI
1º Secretário
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2º Secretário

