Ata da Trigésima Segunda (32ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro
Agudo - Sessão Ordinária – realizada aos (16) dezesseis dias do mês de abril de
dois mil e dezoito – 2018, referente à Décima Sétima - 17ª - Legislatura
compreendida entre 1.1.2017 a 31.12.2020.
À hora regimental do dia dezesseis de abril de 2018 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, José Roberto Picitelli
dos Santos, Marcos Antônio Vicari, Roberto Salvador e Wellington Floriano Rosa.
O Vereador Elvis Júnio Marques, esteve ausente. 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
Adilson Fabiano Roque, pediu um minuto de silêncio em homenagem
póstuma ao falecimento de Genésio dos Santos através do Ofício nº 2/2018 –
AFR/10 - CMMA. O Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício, pediu um
minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento de José Carlos
Soares, através do Ofício nº 5/2018 – DLGM/33 – CMMA. O Vereador Antônio
Francisco de Almeida, pediu um minuto de silêncio em homenagem póstuma
ao falecimento de Maria Madalena Policarpo através do Ofício nº 6/2018 –
AFA/16 - CMMA. 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 Trigésima Primeira
Sessão Ordinária, realizada em 2/4/2018. O Vereador Antônio
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 Trigésima Primeira Sessão Ordinária, realizada em 2/4/2018.
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 64, 71 e 112/2018 informando o recebimento de recursos financeiros
de transferências constitucionais e voluntárias do exercício creditados à partir
de 2/4/2018 no valor de total de R$ 2.355.006,85 (dois milhões, trezentos e
cinquenta e cinco, seis reais e oitenta e cinco centavos); Ofício nº 49/2018,
encaminhou a Prestação de Contas relativa ao exercício de 2017, que estará a
disposição da população na Secretaria da Casa. EXPEDIENTE APRESENTADO
PELO PODER LEGISLATIVO: O Presidente informou aos presentes que não foi
protocolada nenhuma matéria a ser deliberada na presente sessão. ENVIO DE
OFÍCIOS: O Presidente abriu a palavra aos Vereadores para o envio de seus
Ofícios. Vereador Antônio Francisco de Almeida, Ofícios nº 6/2018-AFA/17;
Vereador Wellington Floriano Rosa, Ofícios nº 3/2018-WFR/33 - CMMA. O

Presidente informou aos presentes que o balancete da Câmara Municipal
referente ao mês de fevereiro de 2018 está à disposição dos interessados na
Secretaria da Câmara. EXPEDIENTE RECEBIDO DE TERCEIROS:
Comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de
recursos financeiros para o Município que totalizaram R$ 716.878,99
(setecentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta e oito reais, noventa e nove
centavos); Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de
recursos financeiros (janeiro a abril) para o Município que totalizaram R$
2.524.582,78 (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e setenta e oito centavos). ORDEM DO DIA: REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 14/2018 – o Presidente determinou ao
primeiro secretário a leitura da Redação Final do Projeto de Lei nº 14/2018 de
autoria da Comissão de Justiça e Redação. O Presidente colocou em discussão
a Redação Final do Projeto de Lei nº 14/2018 que “Autoriza os Poderes
Executivo e Legislativo Municipais a celebrarem convênios e termos aditivos
com entidades da iniciativa privada e filantrópica com a finalidade de cessão de
servidores e estagiários 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 14/2018 o qual foi aprovado por 8 (oito) votos
favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o Presidente não vota nessa
matéria. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Presidente declarou aberta a palavra
aos Vereadores para suas explicações pessoais. Não havendo a manifestação de
nenhum Vereador em fazer uso da palavra o Presidente encerrou a as
Explicações Pessoais, o Presidente convocou os Vereadores nos termos do
Artigo 199, do Regimento Interno da Câmara Municipal para sessão ordinária
que será realizada dia 7 de maio de 2018 bem como convidou o público
presente para a referida sessão. Nada mais havendo a ser tratado desejou que
tivessem todos, uma boa noite e sob a proteção de Deus declarou encerrada a
presente sessão às 20 horas e 30 minutos determinando lavrar á presente ata
que depois de lida e aprovada será assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 16 de abril de 2018.
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