Ata da Vigésima Primeira (21ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo Sessão Extraordinária – realizada aos vinte e três dias (23) 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.
Às dezoito horas do dia vinte e três (23) do mês de outubro de 2017 no
Plenário da Câmara Municipal de Morro Agudo, conforme legislação vigente, e nos termos
do Ofício nº 1/2017/DLGM-120 – CMMA do Legislativo Municipal, achavam-se presentes os
Vereadores: Adilson Fabiano Roque, Antônio Francisco de Almeida, César Reginaldo Ribeiro,
Danilo Luís 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 Luís Guarnieri Maurício e secretariada pelos Vereadores
Marcos Antônio Vicari e Cesar Reginaldo Ribeiro, respectivamente Primeiro e Segundo
Secretários desta Edilidade. VETO INTEGRAL AO AUTÓGRAFO Nº 37/2017 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício CAP nº 69/2017 de autoria
do Executivo Municipal que vetou integralmente o Autógrafo nº 37/2017 que “Institui no
âmbito do Município de Morro Agudo, o programa “Educação Financeira nas Escolas” e dá
outras providências”. PARECER Nº 3/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º
secretário a leitura do Parecer nº 3/2017 de autoria da Comissão de Justiça e Redação.
Terminada a leitura o Presidente colocou em discussão o Parecer nº 3/2017 ao Veto
Integral ao Autógrafo nº 37/2017. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa
que assim se manifestou: “O Português é a nossa língua pátria, nossa língua mãe e em
certos momentos ela até nos trai um pouco com relação aquilo que nós interpretamos.
Confesso que da maneira que foi redigido realmente dá essa conatação que leva a
interpretação da formalização de um futuro gasto para o Município. Diante disso senhor
Presidente, senhores Vereadores eu confesso que passou despercebido no momento em
que nós redigimos o projeto, no momento em que nós fizemos também a re-eleitura do
projeto. Nesse momento eu venho humildemente acatar o Parecer do Procurador Jurídico
do Município, o senhor Davilson dos Reis Gomes no que diz respeito a competência para
elaboração do projeto da maneira a qual está sendo discutido. Portanto, eu peço aos
senhores Vereadores que realmente acolham o Parecer do senhor Procurador e do senhor
Prefeito e futuramente teremos cuidados maiores em relação a elaboração de projetos para
que não dê essa conotação. Dá maneira que realmente está vi que dá margens para
interpretar da forma que o Procurador do Município também interpretou”. Encerrada a
discussão o Presidente colocou em votação o Parecer nº 3/2017 o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2/2017 - A seguir o Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Projeto
de Decreto Legislativo nº 2/2017 de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Terminada
a leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2017 que
"Dispõe sobre a manutenção do veto integral do Senhor Prefeito Municipal ao Autógrafo nº
37/2017”. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se
manifestou: “No momento eu venho parabenizar a Comissão pela elaboração do Parecer e
acredito que foi analisado e pensado em cima daquilo que foi feito por parte do Procurador
do Município. Então eu gostaria de parabenizar o pessoal da Comissão que muito bem
elaborou o Parecer”. Terminada a discussão o Presidente colocou em votação pelo rito
nominal o Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2017. Solicitou ao segundo secretário que
efetuasse a chamada para votação o que foi realizado. Encerrada a votação foi verificado
que o Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2017 foi aprovado por unanimidade de votos dos
vereadores presentes. 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 18 horas e 20
minutos.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 23 de outubro de 2017.
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