Ata da Quarta (4ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo Sessão Ordinária – realizada aos seis dias (6) 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 seis 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 CALIXTO DE OLIVEIRA, através do Ofício nº 11/2017 - AFA/9 – CMMA. O
Presidente determinou ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura da Ata da
Terceira Sessão Ordinária, realizada em 20/2/2017. 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 Terceira Sessão
Ordinária, realizada em 20/2/2017. 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 29, 33, 37 e 40/2017 (fevereiro e março)
informando o recebimento de recursos financeiros de transferências constitucionais e
voluntárias do exercício creditados à partir de 20/2/2017 no valor de total de R$
1.909.945,23 (um milhão, novecentos e nove mil, novecentos e quarenta e cinco
reais e vinte e três centavos). EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PODER
LEGISLATIVO: PROJETO DE LEI Nº 2/2017 – CMMA - O Presidente determinou
ao 1º secretário a leitura do Projeto de Lei nº 2/2017 – CMMA de autoria do
Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício. Encerrada a leitura o Presidente consultou
a Casa se o Projeto de Lei nº 2/2017 – CMMA que "Torna regular a recepção, vistoria,
aprovação e expedição de "habite-se", a todos os projetos de edificações existentes
dentro do perímetro urbano, as quais estão em desacordo com o disposto no Decreto
Lei nº 12.342 de 27/09/78" será considerado objeto de deliberação. Fez uso da
palavra o Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício que assim se manifestou: “Eu
gostaria que o Projeto de Lei nº 2/2017 – CMMA, 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 Danilo Luis Guarnieri
Maurício, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes,
ficando por conseguinte o referido projeto incluso na Ordem do Dia. PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 1/2017 - O Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do
Projeto de Resolução nº 1/2017 de autoria da Mesa Diretora da Câmara. Encerrada a
leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Resolução nº 1/2017 que
"Dispõe sobre alteração de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Morro Agudo e dá outras providências" será considerado objeto de deliberação.
Fez uso da palavra o Vereador Antonio Francisco de Almeida que assim se

manifestou: “Eu gostaria que o Projeto de Resolução nº 1/2017, 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
Antonio Francisco de Almeida, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos
Vereadores presentes, ficando por conseguinte o referido projeto incluso na Ordem
do Dia. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3/2017 - O Presidente determinou ao 1º
secretário a leitura do Projeto de Resolução nº 3/2017 de autoria do Vereador
Wellington Floriano Rosa. Encerrada a leitura o Presidente consultou a Casa se o
Projeto de Resolução nº 3/2017 que "Dispõe sobre a Constituição de Comissão
Especial de Representação da Câmara Municipal de Morro Agudo junto aos órgãos
da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo 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
Resolução nº 3/2017, 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 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. O Presidente informou aos presentes que o
balancete da Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro de 2017 está à
disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. MOÇÃO DE APOIO Nº
1/2017: O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura da Moção de
Apoio nº 1/2017 de autoria do Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício e demais
Vereadores. Terminada a leitura o Presidente colocou em discussão a Moção de Apoio
nº 1/2017. Fez uso da palavra o Vereador Antonio Francisco de Almeida que assim se
manifestou: “Esse moção é de interesse do Conselho Tutelar e nada mais justo o que
eles estão pedindo”. Fez uso da palavra o Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício
que assim se manifestou: “Eu gostaria de ressaltar que os membros do Conselho
Tutelar estiveram com todos os Vereadores que disseram que iriam apoiar seus
pedidos, eles vieram mostrar um pouco do seu trabalho então nada mais justo que
essa Moção de Apoio para o Prefeito pensar com carinho e dar esses benefícios que
eles praticamente faz parte do quadro de funcionários da Prefeitura que já tem esses
benefícios e que eles também possam receber esses benefícios pois também é um
trabalho que não tem hora e não tem dia para fazer. Então eu gostaria de deixar aqui
registrado o meu apoio e dos demais Vereadores”. Encerrada a discussão o
Presidente colocou em votação a Moção de Apoio nº 1/2017 a qual foi aprovada por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. ENVIO DE OFÍCIOS: O Presidente
abriu a palavra aos Vereadores para o envio de seus Ofícios. Vereador Antonio
Francisco de Almeida, Ofício nº 11/2017-AFA/10; Vereador César Reginaldo
Ribeiro, Ofício nº 2/2017-CRR/4; Vereador Danilo Luis Guarnieri Maurício,
Ofício nº 9/2017-DLGM/24-29; Vereador Elvis Junio Marques, Ofício nº 7/2017EJM/10-15; Vereador Marcos Antonio Vicari, Ofício nº 5/2017-MAV/12-14;
Vereador Wellington Floriano Rosa, Ofício nº 4/2017-WFR/26-30. EXPEDIENTE
RECEBIDO DE TERCEIROS: 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$ 933.996,61 (novecentos e trinta e três mil, novecentos
e noventa e seis reais e sessenta e um centavos). ORDEM DO DIA: PROJETO DE
LEI Nº 2/2017 – CMMA. O Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº
2/2017 – CMMA que "Torna regular a recepção, vistoria, aprovação e expedição de

"habite-se", a todos os projetos de edificações existentes dentro do perímetro
urbano, as quais estão em desacordo com o disposto no Decreto Lei nº 12.342 de
27/09/78". Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da
palavra o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 2/2017 – CMMA o qual
foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 1/2017 - O Presidente colocou em discussão o Projeto de
Resolução nº 1/2017 que "Dispõe sobre alteração de dispositivos do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Morro Agudo e dá outras providências". Não havendo
a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da palavra o Presidente colocou
em votação o Projeto de Resolução nº 1/2017 o qual foi aprovado por unanimidade
de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3/2017 - O
Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução nº 3/2017 que "Dispõe
sobre a Constituição de Comissão Especial de Representação da Câmara Municipal
de Morro Agudo junto aos órgãos da Região Metropolitana de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo e dá outras providências”. Fez uso da palavra o Vereador
Roberto Salvador que assim se manifestou: “Eu gostaria de fazer uma sugestão
que essa comissão não fosse formada apenas por três ou não sei se tem alguma
coisa regimental mas que pudesse ser ampliado com mais três pessoas da
sociedade civil”. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que
assim se manifestou: “Em relação a essa Comissão momentaneamente ela é uma
Comissão do Legislativo, e ela segue as demais Comissões do Legislativo, por
esse motivo são três Vereadores. Essa Comissão é para fazer parte tanto da
questão legislativa como quanto da questão executiva dentro do projeto região
metropolitana. Então momentaneamente essa é uma comissão estritamente
política. Agora assim que tiver todo aparato de região metropolitana ai nos
teremos poder lá dentro de questionar essa possibilidade de abrir o leque a
comunidade civil”. Terminada a discussão o Presidente colocou em votação o
Projeto de Resolução nº 3/2017 o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos
Vereadores presentes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da palavra os
seguintes Vereadores: Antônio Francisco de Almeida, Wellington Floriano Rosa, Elvis
Júnio Marques, Adilson Fabiano Roque, Roberto Salvador 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 25 minutos determinando lavrar á
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 6 de março de 2017.
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