Ata da Trigésima Oitava (38ª) - Sessão da Câmara Municipal de
Morro Agudo - Sessão Extraordinária – realizada aos vinte e oito dias (28) do
mês de junho de dois mil e dezoito – 2018, referente à Décima Sétima - 17ª
- Legislatura compreendida entre 1.1.2017 a 31.12.2020.
Às vinte horas do dia vinte e oito (28) do mês de junho de 2018 no
Plenário da Câmara Municipal de Morro Agudo, conforme legislação vigente, e
nos termos do Ofício nº 205/2018 do Poder Executivo Municipal, achavamse 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, Maria de Lourdes Ferreira
Moreira, 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 Luís Guarnieri Maurício e secretariada
pelos Vereadores Marcos Antônio Vicari e César Reginaldo Ribeiro,
respectivamente Primeiro e Segundo Secretários desta Edilidade. PROJETO
DE LEI Nº 38/2018 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a
leitura do Ofício nº 202/2018 e do Projeto de Lei nº 38/2018 de autoria do
Executivo Municipal. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano
Rosa que assim se manifestou: “Eu gostaria que fosse dispensada a leitura
do Projeto de Lei nº 38/2018 por se tratar de matéria de conhecimento de
todos. A seguir o Presidente colocou em votação o requerimento do referido
Vereador o qual foi aprovado por oito votos dos Vereadores presentes”. A
seguir o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 38/2018 que
“Declara de interesse social o Residencial Cidade Nova, em relação às
unidades habitacionais vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida –
PMCMV e autoriza o Poder Executivo a realizar aporte financeiro ao Fundo de
Arrendamento Residencial - FAR, para execução de Empreendimento
Habitacional de Interesse Social, vinculado ao Programa Minha Casa, Minha
Vida – PMCMV”. Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer
uso da palavra o Presidente colocou em votação o projeto de Lei nº 38/2018
o qual foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis, sendo que o Presidente não
vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 40/2018 – O Presidente
determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 204/2018 e do
Projeto de Lei nº 40/2018 de autoria do Executivo Municipal. Fez uso da
palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou:
“Eu gostaria que fosse dispensada a leitura do Projeto de Lei nº 40/2018 por
se tratar de matéria de conhecimento de todos. A seguir o Presidente colocou
em votação o requerimento do referido Vereador o qual foi aprovado por oito
votos dos Vereadores presentes”. A seguir o Presidente colocou em discussão
o Projeto de Lei nº 40/2018 que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal
de Morro Agudo – Refis Municipal 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 40/2018 o qual foi aprovado por 8

(oito) votos favoráveis, sendo que o Presidente não vota nessa matéria.
PROJETO DE LEI Nº 41/2018 – O Presidente determinou ao primeiro
secretário a leitura do Ofício nº 206/2018 e do Projeto de Lei nº 41/2018 do
Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 41/2018 que “Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar e especial e dá outras providências”. Fez uso da palavra o
Vereador Roberto Salvador que assim se manifestou: “Eu confesso que estou
bastante preocupado com esse projeto. Não fica claro a fonte da onde sai
todo esse dinheiro eu acho que pouco por ignorância minha mas procurei
outras informações mas não ficou claro da onde irá sair esse dinheiro, para
onde vai e se aumentará a arrecadação ou não. Depois se algum colega tiver
uma explicação mais plausível eu até gostaria de ouvir para poder entender
melhor. Porque esse dinheiro vai sair, da onde para ir para a secretaria da
saúde. Uma outra forma de gasto enfim ficou bastante preocupante, essa
questão. E aqui no item 7 da página 14, diz aqui outros serviços de terceiros,
pessoa física, R$300.000,00, mais quem que presta um serviço de
R$300.000,00 não é nenhuma empresa? É uma pessoa física. Acho muito
dinheiro para uma pessoa física. Ele não tem nenhuma empresa para dizer
assim, olha é uma empresa que está prestando esse serviço, enfim, eu li e
reli e confesso que está meio confuso. Gostaria depois, se possível, pedir
uma explicação para o Prefeito Vinicius, para que ele deixasse mais claro ou
para alguém que tem maiores conhecimentos nos explicasse melhor, da
onde que vem esse dinheiro para ir de novo para a secretaria da saúde, é
uma questão mesmo de ignorância, mais preocupante, porque mexe com
muito dinheiro”. Encerrada a discussão Presidente colocou em votação o
Projeto de Lei nº 41/2018 o qual foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis,
sendo que o Presidente não vota nessa matéria”. Nada mais havendo a ser
tratado o Presidente desejou que tenham todos uma boa noite e sob a
proteção de Deus declarou encerrada a presente sessão às 21 horas.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 28 de junho de 2018.
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