Ata da Trigésima Quarta (34ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo Sessão Ordinária – realizada aos (7) sete dias do mês de maio 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 sete de maio 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, está suspenso do exercício do mandato de Vereador nos termos do Ato da
Presidência nº 6/2018, de 26/04/2018. 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 Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício, convidou a primeira suplente da
coligação PDT/PT/PRP senhora Maria de Lourdes Ferreira Moreira, convocada para
assumir a vaga em substituição ao vereador suspenso de seu mandato nos termos do
Ato da Presidência 06/2018 de 26/04/2018, para tomar seu lugar no plenário. O
Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício, solicitou que a vereadora a ser empossada
ficasse de pé, com o braço direito estendido, para prestar seu juramento. A senhora
Maria de Lourdes Ferreira Moreira, prestou o seguinte juramento: “Prometo Exercer,
com Dedicação e Lealdade, o meu Mandato, Mantendo, Defendendo e Cumprindo a
Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município, o Regimento
Interno, observando as Leis e Promovendo o Bem Geral do Município” Assim o
Prometo. O Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício, declarou a primeira suplente da
coligação PDT/PT/PRP, senhora Maria de Lourdes Ferreira Moreira empossada no cargo
de vereadora da Câmara Municipal de Morro Agudo para a décima sétima legislatura, à
partir desta data, enquanto perdurar a suspensão do vereador titular do cargo. O
Presidente Danilo Luís Guarnieri Maurício, convidou a senhora Maria de Lourdes
Ferreira Moreira para assinatura do termo de posse. O Presidente informou que a
Vereadora empossada fará uso da palavra, assim como os demais que desejarem, nas
explicações pessoais desta sessão ordinária. EXPEDIENTE: O Vereador Antônio
Francisco de Almeida, pediu um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao
falecimento de Cláudia Helena Medrado Guimarães, através do Ofício nº 6/2018 –
AFA/20 - CMMA. O Vereador Wellington Floriano Rosa, pediu um minuto de
silêncio em homenagem póstuma ao falecimento de Mário Ramos através do Ofício nº
3/2018 – AFR/34 - 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 das Atas da Trigésima Segunda Sessão
Ordinária, realizada em 16/4/2018 e da Trigésima Terceira Sessão
Extraordinária, realizada em 23/4/2018. O Vereador Antônio Francisco de
Almeida pediu a dispensa da leitura das atas 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 aprovadas as Atas da Trigésima Segunda Sessão
Ordinária, realizada em 2/4/2018
e
da Trigésima Terceira Sessão
Extraordinária, realizada em 23/4/2018. EXPEDIENTE RECEBIDO DO PODER
EXECUTIVO: PROJETO DE LEI Nº 19/2018 – O Presidente determinou ao primeiro
secretário a leitura do ofício nº 27/2018 e do Projeto de Lei nº 19/2018. Terminada a
leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 19/2018 que “Inclui o art.
8º A e altera a redação do parágrafo único do art. 18 da Lei nº 424/69” 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 19/2018 fosse

enviado as Comissões da Casa para ser melhor analisado. A seguir o Presidente
colocou em votação o requerimento do Vereador Wellington Floriano Rosa, o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes, sendo assim o referido
projeto encaminhado as Comissões. O Presidente comunicou que o Prefeito Municipal
encaminhou através dos Ofícios nº 115, 118 e 120/2018 informando o recebimento de
recursos financeiros de transferências constitucionais e voluntárias do exercício
creditados à partir de 16/4/2018 no valor de total de R$ 1.135.755,36 (um milhão,
cento e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis
centavos); Ofício nº 1/2018, do Prefeito Municipal em exercício, Vinicius Cruz de
Castro, encaminhando cópia do Termo Aditivo nº 29/2018, que se refere ao Convênio
nº 2/2017. EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PODER LEGISLATIVO: O Presidente
informou aos presentes que não foi protocolada nenhuma matéria a ser deliberada na
presente sessão. O Presidente informou aos presentes que o balancete da Câmara
Municipal, referente ao mês de abril de 2018 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 Antônio Francisco de Almeida,
Ofícios nº 6/2018-AFA/21 - CMMA; Vereador César Reginaldo Ribeiro, Ofício nº
4/2018 – CRR/16 – CMMA; Vereador Marcos Antônio Vicari, Ofícios nº 7/2018 –
MAV/19-20 – CMMA; Vereador Wellington Floriano Rosa, Ofícios nº 3/2018WFR/35 - CMMA. O Presidente informou aos presentes que o balancete da Câmara
Municipal referente ao mês de abril 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$ 488.401,47 (quatrocentos e oitenta e oito mil,
quatrocentos e um reais e quarenta e sete centavos); Comunicados do Ministério da
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros (janeiro a abril) para o
Município que totalizaram R$ 2.830.715,81 (dois milhões, oitocentos e trinta mil,
setecentos e quinze reais e oitenta e um centavos); Ofício nº 249/2018 da Gerencia
Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal de Ribeirão Preto informando que
encontram-se recursos financeiros sob bloqueio no valor de R$ 73.755,00 sob a
gestão do Ministério das Cidades que tem por objetivo Obras de infraestrutura e
mobilidade urbano no Município; Ofício nº 2140/2018 – referente ao TC 717/026/11,
de autoria do Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Presidente declarou aberta a
palavra aos Vereadores para suas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra a
Vereadora Maria de Lourdes Ferreira Moreira e o Vereador Wellington Floriano Rosa.
Como não houve manifestação de mais nenhum Vereador o Presidente encerrou a fase
das 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 21 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 à presente ata que depois de lida e aprovada será
assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 7 de maio de 2018.
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