Ata da Décima Nona (19ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro
Agudo - Sessão Ordinária – realizada aos dois (2) dias do mês de outubro 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 dois de outubro 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 aos falecimentos de
Celso Mathias, através do Ofício nº 11/2017 – AFA/54; Luiza da Silva
Esperandio, através do Ofício nº 11/2017 – AFA/55 – CMMA e de Fabiano
Aparecido de Moraes através do Ofício nº 11/2017 – AFA/56 – CMMA. O
Vereador Wellington Floriano Rosa, pediu um minuto de silêncio em
homenagem póstuma aos falecimentos de Vilma Borges de Oliveira, através do
Ofício nº 4/2017 – WFR/105; Adevair Meirelles, através do Ofício nº
4/2017 – WFR/106 – CMMA. O Vereador Danilo Luis Guarnieri Maurício,
pediu um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento de
Aparecida do Carmo Martins Vieira, através do Ofício nº 9/2017 –
DLGM/147. 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 Sétima Sessão
Ordinária, realizada em 18/9/2017 e da Décima Oitava Sessão
Extraordinária, realizada em 25/9/2017. 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 aprovada a Ata da
Décima Sétima Sessão Ordinária, realizada em 18/9/2017 e da Décima
Oitava Sessão Extraordinária, realizada em 25/9/2017. EXPEDIENTE
RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: O Presidente informou que não foi
protocolada nenhuma matéria do Poder Executivo a ser deliberada na presente
sessão. O Presidente comunicou que o Prefeito Municipal encaminhou através
do Ofício nº 209, 211, 212 e 213/2017 informando o recebimento de recursos
financeiros de transferências constitucionais e voluntárias do exercício
creditados à partir de (18/9/2017 até 29/9/2017) no valor de total de R$
2.135.856,09 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, oitocentos e
cinquenta e seis reais e nove centavos). O Presidente comunicou que o
Prefeito Municipal encaminhou através de Ofício Especial e Ofício nº 210/2017
os balancetes da Municipalidade referentes aos meses de julho e agosto/2017.
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 - RECEITA - R$ 8.734.325,60 (oito
milhões, setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e
sessenta centavos); DESPESA PAGA – R$ 9.572.433,40 (nove milhões,

quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta
centavos); SALDO DA PREFEITURA MUNICIPAL – R$ 8.527.366,14 (oito
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e
quatorze centavos); BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - RECEITA - R$
8.249.268,37 (oito milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e
sessenta e oito reais e trinta e sete centavos); DESPESA PAGA – R$
8.620.990,80 (oito milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos e noventa reais
e oitenta centavos). SALDO DA PREFEITURA MUNICIPAL – R$ 8.032.508,31
(oito milhões, trinta e dois mil, quinhentos e oito reais e trinta e um centavos).
EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PODER LEGISLATIVO: PROJETO DE
LEI Nº 7/2017 – CMMA – O Presidente determinou ao primeiro secretário a
leitura do Projeto de Lei nº 7/2017 – CMMA que “Institui no âmbito do Município
de Morro Agudo, o Programa “Educação Financeira na Escola” e dá outras
providências” de autoria do Vereador Wellington Floriano Rosa. Terminada a
leitura o Presidente consultou a Casa, se o Projeto de Lei nº 7/2017 – CMMA,
será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Antônio
Francisco de Almeida que pediu que o Projeto de Lei nº 7/2017 – CMMA, fosse
incluso na Ordem do Dia da presente sessão dispensando os pareceres das
Comissões. A seguir 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 conseguinte o referido projeto
incluso na Ordem do Dia.O Presidente determinou ao segundo secretário a
leitura da indicação de nº 5/2017 apresentada pelo senhor Vereador para
presente sessão. O Presidente informou que a Indicação apresentada será
encaminhada ao senhor Prefeito Municipal. O Presidente informou aos que o
balancete da Câmara referente ao mês de setembro 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
Antônio Francisco de Almeida, Ofícios nº 11/2017-AFA/57; Vereador
Danilo Luis Guarnieri Maurício, Ofício nº 9/2017-DLGM/148-151; Elvis
Júnio Marques, Ofício nº 7/2017- EJM/45-50; Vereador Marcos Antônio
Vicari, Ofícios nº 5/2017-MAV/46; Vereador Wellington Floriano Rosa,
Ofícios nº 4/2017-WFR/107-108. EXPEDIENTE RECEBIDO DE TERCEIROS:
Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros (janeiro a setembro) para o Município que totalizaram R$
4.604.348,47 (quatro milhões, seiscentos e quatro mil, trezentos e quarenta e
oito reais e quarenta e sete centavos); Ofícios nº 172 e 185/2017 de autoria do
Instituto de Previdência Municipal de Morro Agudo, será efetuada a leitura na
integra; Ofício nº 589/2017 da Gerência Executiva de Governo da Caixa
Econômica Federal de Ribeirão Preto informando a celebração de Contrato de
Repasse nº 845354/2017, Operação 1039105-41, o valor repassado é de R$
295.300,00 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos reais), sendo a
contrapartida do Município de R$13.049,82 (treze mil, quarenta e nove reais e
oitenta e dois centavos) que tem por finalidade recapeamento asfáltico de vias
públicas urbanas do Município de Morro Agudo; Ofício nº 591/2017 da Gerência
Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal de Ribeirão Preto
informando a celebração de Contrato de Repasse nº 845311/2017, Operação
1039244-76, o valor repassado é de R$ 295.300,00 (duzentos e noventa e
cinco mil e trezentos reais), sendo a contrapartida do Município de R$
35.804,48 (trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e oito

centavos) que tem por finalidade recapeamento asfáltico de vias públicas
urbanas do Município de Morro Agudo. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº
7/2017 CMMA – O Presidente colocou discussão o Projeto de Lei nº 7/2017 – CMMA
que “Institui no âmbito do Município de Morro Agudo, o Programa “Educação
Financeira na Escola” e dá outras providências”. Fez uso da palavra o Vereador
Roberto Salvador que assim se manifestou: “Eu quero parabenizar o Vereador
Wellington por esse projeto por mais simples que ele pareça Vereador, eu creio
que ele tem uma importância muito grande de diminuir o consumismo e
equilibrar as finanças das famílias brasileiras a própria economia do País irá se
desenvolver bem mais. Parece que ele tem um teor bem simples mas o efeito
dele é enorme, parabéns e nós vamos nos empenhar para que isso ocorra de
fato nas nossas escolas quem sabe amanha ou depois os próprios alunos levem
as famílias. Eu falo se diminuirmos o consumismo, vamos ajudar o meio
ambiente e o mundo ficar cada vez melhor”. Fez uso da palavra o Vereador
Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Esse projeto vem de
encontro a realidade sócio-econômica que o Brasil vem atravessando. Quando
eu propus esse projeto ele vem de encontro a fazer com que a criança na escola
já comece a se familiarizar e aprender a importância do gasto sério e
determinado com responsabilidade. Nós temos um alto índice de inadimplência,
temos cartões de crédito estourados, isso tudo é pela simples palavras: Muitas
vezes nós gastamos um pouco a mais daquilo que arrecadamos e por gastar um
pouco a mais daquilo que arrecadamos torna-se então a inadimplência. Então
eu gostaria de pedir o apoio dos senhores Vereadores para que esse projeto
pudesse na noite de hoje ser aprovado”. Encerrada a discussão o Presidente
colocou em votação o Projeto de Lei nº 7/2017 – CMMA 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 Vereadores: Antônio Francisco de Almeida,
Wellington Floriano Rosa, José Roberto Picitelli dos Santos, Marcos Antonio
Vicari, Danilo Luis Guarnieri Maurício. 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 16 de outubro 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 20 horas e 40 minutos determinando
lavrar á presente ata que depois de lida e aprovada será assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 2 de outubro de 2017.
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