Ata da Nona (9ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo - Sessão
Ordinária – realizada aos oito dias (8) do mês de maio 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 oito de maio 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 Antonio Francisco de Almeida, pediu um minuto de
silêncio em homenagem, póstuma aos falecimentos de Elaine Cristina de
Oliveira, através do Ofício nº 11/2017-AFA/24 – CMMA; Jéssica Fernanda
Basílio, através do Ofício nº 11/2017-AFA/25 – CMMA; Osvaldo
Shiguemitsu Mizuno, através do Ofício Nº 11/2017-AFA/26- CMMA;
Alvimar José da Silva, através do Ofício nº 11/2017 – AFA/27 - CMMA;
Valter Vitor da Silva, através do Ofício nº 11/2017-AFA/28-CMMA. O
Presidente determinou ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura da Ata da
Sétima Sessão Ordinária, realizada em 17/4/2017 e a Ata da Oitava Sessão
Extraordinária, realizada em 4/5/2017. O Vereador José Roberto Picitelli dos
Santos 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 aprovadas as Atas da
Sétima Sessão Ordinária, realizada em 17/4/2017 e da Oitava Sessão
Extraordinária realizada em 4/5/2017. EXPEDIENTE RECEBIDO DO PODER
EXECUTIVO: Projeto de Lei nº 19/2017 – O Presidente determinou ao
primeiro secretário a leitura do Ofício nº 98/2017 e do Projeto de Lei nº 19/2017.
Terminada a leitura o Presidente informou que o Projeto de Lei nº 19/2017 que
“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Morro Agudo para o período de
2018 a 2021” tramitará nas Comissões conforme calendário em anexo a pauta da
sessão. O Presidente comunicou que o Prefeito Municipal encaminhou através dos
Ofícios nº 86, 94, 97, 99 e 101/2017 informando o recebimento de recursos
financeiros de transferências constitucionais e voluntárias do exercício creditados
à partir de 12/4/2017 no valor de total de R$ 2.566.037,09 (dois milhões,
quinhentos e sessenta e seis mil, trinta e sete reais e nove centavos). O
Presidente comunicou que o Prefeito Municipal encaminhou através de Ofício
Especial o Balancete da Municipalidade referente ao mês de março/2017.
RECEITA – R$ 9.204.861,30 (nove milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e
sessenta e um real e trinta centavos); DESPESA PAGA – R$ 8.063.583,03 (oito
milhões, sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e três centavos).

EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PODER LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº
3/2017 – CMMA - O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do
Projeto de Lei nº 3/2017 – CMMA de autoria do Vereador César Reginaldo
Ribeiro. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº
3/2017 – CMMA que “Institui no âmbito do Município de Morro Agudo, a
campanha “Abril Marrom” de prevenção e combate as diversas espécies de
cegueira e dá outras providências” 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 3/2017 – CMMA tramitasse na Ordem do Dia
da presente sessão dispensando os pareceres das Comissões”. 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. O referido projeto de lei foi incluso na Ordem do Dia da presente
sessão. O Presidente determinou ao segundo secretário a leitura da Indicação nº
3/2017 apresentada pelos senhores Vereadores, para presente sessão. Terminada
a leitura o Presidente informou que a Indicação apresentada será encaminhada ao
senhor Prefeito Municipal. O Presidente informou aos presentes que o balancete
da Câmara Municipal referente ao mês de abril 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 Adilson
Fabiano Roque, Ofício nº 3/2017-AFR/7; Vereador Antonio Francisco de
Almeida, Ofício nº 11/2017-AFA/29; Vereador César Reginaldo Ribeiro,
Ofício nº 2/2017 – CRR/13; Vereador Danilo Luis Guarnieri Maurício, Oficio
nº 9/2017-DLGM/67-71; Elvis Júnio Marques, Ofício nº 7/2017- EJM/20-21;
Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, Ofício nº 6/2017 – JRPS/9;
Vereador Marcos Antônio Vicari, Ofício nº 5/2017-MAV/25; Vereador
Roberto Salvador, Ofício nº 8/2017 - RS/5-6; Vereador Wellington Floriano
Rosa, Ofícios nº 4/2017-WFR/52-53. EXPEDIENTE RECEBIDO DE TERCEIROS:
Comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros (12/4/2017) para o Município que totalizaram R$ 57.301,00
(cinquenta e sete mil, trezentos e um reais); Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros (janeiro a maio) para o Município que
totalizaram R$ 2.051.399,18 (dois milhões, cinquenta e um mil, trezentos e
noventa e nove reais e dezoito centavos); Ofício nº 73/2017 do Instituto de
Previdência Municipal de Morro Agudo – IPREMO, encaminhando os Balancetes
do IPREMO referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. SALDO DO
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 – R$ 23.400.811,04 (vinte e três
milhões, quatrocentos mil, oitocentos e onze reais e quatro centavos); SALDO
DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 – R$ 23.834.662,05 (vinte
e três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais
e cinco centavos). ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 3/2017 – CMMA- O
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 3/2017 que “Institui no
âmbito do Município de Morro Agudo, a campanha “Abril Marrom” de prevenção e
combate as diversas espécies de cegueira e dá outras providências”. Fez uso da
palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Esse

projeto de imediato eu gostaria de cumprimentar o Vereador César Reginaldo
Ribeiro que teve a iniciativa desse projeto. É um projeto que vem de encontro a
saúde pública porque quando se fala em saúde pública essa é preocupada. Nós
estivemos a pouco reunido com o Presidente do Hospital São Marcos, hospital
esse que vem atravessando problemas e esta Casa se predispôs e colaborar. Esse
projeto vem de encontro a realidade que o Brasil vem enfrentando. Estou a vinte
e sete anos na educação e vejo muitos problemas visuais nos alunos. E esse
projeto vem de encontro a nossa realidade esse projeto é bem vindo e todos
deveriam votar favoráveis assim como mais uma vez parabenizo pela iniciativa do
Vereador César Reginaldo Ribeiro por ter elaborado e colocado nesta Casa de Leis
esse projeto que é de suma importância para o nosso bom desenvolvimento.
Então gostaria de pedir a todos Vereadores que aprovem por unanimidade esse
projeto”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se
manifestou: “Eu quero endossar as palavras do Vereador Wellington, para não me
alongar demais. Mas parabenizar publicamente o nosso colega Vereador César
Reginaldo e dizer que me causa muita admiração quando os homens pensam de
verdade no bem da população. Eu não vejo outro motivo de estarmos aqui que
não seja pensar no bem da população. Parabéns por esse projeto que acho de
suma importância para todos nós e para a população”. Encerrada a discussão o
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 3/2017 – CMMA o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Fez uso da palavra o seguinte Vereador: Danilo Luis Guarnieri
Maurício. O Presidente convidou todos presentes para sessão solene que ocorrerá
no próximo dia 12 de maio de 2017. A seguir o Presidente convocou os senhores
Vereadores nos termos do Artigo 199, do Regimento Interno da Câmara
Municipal para Sessão Ordinária que será realizada dia 15 de maio 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 21 horas
minutos determinando lavrar á presente ata que depois de lida e aprovada será
assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 8 de maio de 2017.
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