Ata da Vigésima Sétima (27ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro
Agudo - Sessão Extraordinária – realizada aos cinco dias (5) do mês de fevereiro 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 cinco (5) do mês de fevereiro de 2018 no Plenário da
Câmara Municipal de Morro Agudo, conforme legislação vigente, e nos termos do Ofício
nº 13/2018 do Poder Executivo 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 César Reginaldo Ribeiro, respectivamente Primeiro
e Segundo Secretários desta Edilidade. PROJETO DE LEI Nº 1/2018 – O Presidente
determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 3/2018 e do Projeto de Lei nº
1/2018 de autoria do Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 1/2018 que “Dispõe sobre a suplementação do auxílio
financeiro/subvenção concedida à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE local 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
1/2018 o qual foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis, sendo que o Presidente não
vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 2/2018 – O Presidente determinou ao
primeiro secretário a leitura do Ofício nº 4/2018 e do Projeto de Lei nº 2/2018 de
autoria do Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão
o Projeto de Lei nº 2/2018 que “Dispõe sobre a suplementação do auxílio
financeiro/subvenção concedida ao Nucleal – Núcleo Assistencial Espírita – André Luiz”.
Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da palavra o
Presidente colocou em votação o projeto de Lei nº 2/2018 o qual foi aprovado por 8
(oito) votos favoráveis, sendo que o Presidente não vota nessa matéria. PROJETO DE
LEI Nº 3/2018 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº
6/2018 e do Projeto de Lei nº 3/2018 de autoria do Executivo Municipal. Encerrada a
leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 3/2018 que “Autoriza a
doação do imóvel que especifica ao Governo do Estado de São Paulo e dá outras
providências”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se
manifestou: “Eu só queria dizer que na justificativa desse projeto constam vários itens,
mas somente um me interessa diretamente. É o seguinte: “Registramos que em
absolutamente nada será alterada a configuração do referido estabelecimento escolar,
sendo esta matéria apenas item solicitado pelo Governo do Estado para a regularização
documental”. Eu queria que continuasse assim mesmo. Porque sempre há uma
preocupação a gente se lembra do caso do Jader, do Robazzi e já há uma preocupação
na cidade se por detrás disso não existe uma segunda intenção particularmente eu
quero deixar registrado que realmente fosse feito apenas, tão somente o que está aqui
neste projeto e não viesse algo depois e transformar isso numa preocupação para
cidade”. A seguir o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 3/2018 o qual foi
aprovado por 8 (oito) votos favoráveis, sendo que o Presidente não vota nessa
matéria. PROJETO DE LEI Nº 4/2018 – O Presidente determinou ao primeiro
secretário a leitura do Ofício nº 6/2018 e do Projeto de Lei nº 4/2018 de autoria do
Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei nº 4/2018 que “Altera dispositivos da Lei nº 2418/05 que disciplina desdobro de
imóvel urbano e da outras providências”. Não havendo a manifestação de nenhum
Vereador em fazer uso da palavra o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
4/2018 o qual foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis, sendo que o Presidente não
vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 5/2018 – O Presidente determinou ao
primeiro secretário a leitura do Ofício nº 7/2018 e do Projeto de Lei nº 5/2018 de
autoria do Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão
o Projeto de Lei nº 5/2018 que “Dispõe sobre autorização para aquisição imobiliária por
desapropriação amigável ou judicial de frações de imóveis que especifica necessárias
ao prolongamento da Rua Prefeito Otávio Alves Prado e dá outras providências”. Fez
uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Eu
só gostaria de alertar que o senhor Prefeito Municipal colocou no ofício: “que em muito
beneficiará a população bem como o aspecto urbanístico tudo na fluidez de veículos e

pessoas. Vale lembrar que essa rua Prefeito Otávio Alves Prado, estava uma parcela
dela já concluída aberta porém não tinha infraestrutura. Agora abriu essa rua ligando
até a rua do clube dos 25 e até o Monte Cristo não vale apenas dizer que vamos dar
autorização para desapropriar e para que o Prefeito faça infraestrutura pois ali irá virar
um local de trânsito e não fazendo a infraestrutura os demais residentes que residem
ali e as demais casas ali do Monte Cristo sem dúvida alguma prejudicadas será
prejudicadas por poeira e algo desse nível. Portanto, que não seja feito apenas a
desapropriação mas que seja feita também toda a infraestrutura, com iluminação,
guias, sarjetas e toda parte asfáltica”. Terminada a discussão o Presidente colocou em
votação o Projeto de Lei nº 5/2018 o qual foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis,
sendo que o Presidente não vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 6/2018 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 8/2018 e do Projeto
de Lei nº 6/2018 de autoria do Executivo Municipal. Fez uso da palavra o Vereador
Wellington Floriano Rosa que solicitou a dispensa da leitura na integra do Projeto de Lei
nº 6/2018 por se tratar de um projeto muito extenso e dos Vereadores terem analisado
com tempo desde o sábado, quando chegou em suas mãos. A seguir o Presidente
colocou em votação requerimento do Vereador Wellington Floriano Rosa o qual foi
aprovado por oito votos dos Vereadores presentes. O Presidente colocou em discussão
o Projeto de Lei nº 6/2018 que “Regulamenta no âmbito do Município de Morro Agudo
o condomínio de lotes e o loteamento de acesso controlado e dá outras providências.”
Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou:
“Vejo que esse projeto é extenso foi por todos lido e creio que todos entenderam a
importância de tal projeto. Esse projeto vem de encontro também ao progresso e
desenvolvimento de uma cidade então vejo que seria de bom tom que todos os
Vereadores aprovassem um projeto dessa natureza”. Fez uso da palavra o Vereador
Roberto Salvador que assim se manifestou: “Além de concordar com as vossas
palavras, Vereador Wellington, eu gostaria de parabenizar sempre as famílias que
acreditam em Morro Agudo e fazem investimento a gente vê que estamos passando
por uma crise, problemas sérios de desemprego como está aqui no jornal a vista de
todos. Até gostaria que nós Vereadores, representantes públicos nos sensibilizássemos
um pouco mais com essa questão, e que nós pudéssemos analisar melhor esse artigo
com mais tranquilidade talvez todos em conjunto, para ver o que é possível fazer. Hoje
mesmo tive um rápido bate papo, não é Vereador Juninho, sobre essa questão e vejo
que preocupa todo mundo e preocupou todos nós e com certeza preocupa todos vocês.
E mesmo diante disso dessas crises, há famílias empenhem no desenvolvimento de
Morro Agudo parabéns a família Mian e outras famílias que fazem isso em Morro Agudo
buscando o bem e o desenvolvimento dessa cidade”. Fez uso da palavra o Vereador
Antônio Francisco de Almeida que assim se manifestou: “Concordo plenamente com
as palavras do nobre colega e também a época que estamos atravessando em nossa
cidade é muito bom e um meio de criar empregos esse condomínio vai fazer vários
prédios. Então esse é muito bom e todos Vereadores irão votar favoráveis”. Encerrada
a discussão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 6/2018 o qual foi
aprovado por 8 (oito) votos favoráveis, sendo que o Presidente não vota nessa
matéria”. PROJETO DE LEI Nº 7/2018 – O Presidente determinou ao primeiro
secretário a leitura do Ofício nº 9/2018 e do Projeto de Lei nº 7/2018 de autoria do
Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei nº 7/2018 que “Altera dispositivos da Lei 2231/02 e dá outras providências”. Fez
uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou:
“Esse projeto há anos vem sendo reiterado no município de Morro Agudo, é um projeto
de suma importância mas ele beneficia diretamente as famílias de baixa renda pois
eles já estão tendo problemas com o pagamento dos tributos portanto esse é um
projeto de cunho social, e sem dúvida nenhuma devemos aprová-lo”. Encerrada a
discussão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 7/2018 o qual foi
aprovado por 8 (oito) votos favoráveis, sendo que o Presidente não vota nessa
matéria”. PROJETO DE LEI Nº 8/2018 – O Presidente determinou ao primeiro
secretário a leitura do Ofício nº 12/2018 e do Projeto de Lei nº 8/2018 de autoria do
Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei nº 8/2018 que “Autoriza o Município de Morro Agudo a conceder desoneração
dos tributos que menciona, incidentes sobre operações e imóveis objetos do Programa
Minha Casa Minha Vida - PMCMV e dá outras providências”. Fez uso da palavra o
Vereador Roberto Salvador que assim se manifestou: “Como o Vereador Wellington
já lembrou de outro projeto, esse vai de encontro a necessidade da população mais

carente . Eu aproveito senhor presidente para parabenizá-lo, o Vereador Marcos e o
Picitelli pelo empenho em trazer essa possibilidade a mais tanto de investimento
quanto de assistência social para o nosso município”. Fez uso da palavra o Vereador
Marcos Antônio Vicari que assim se manifestou: “É de suma importância hoje, eu
peço aos nobres Vereadores que votem favoráveis porque é um projeto que a gente
vem pedindo não só a gente que pretendemos para Morro Agudo. Inclusive amanhã
iremos para São Paulo para assinar esse projeto Como o nosso amigo Salvador falou, é
de suma importância para nós e que seja favorável e a gente conta com o apoio de
vocês”. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se
manifestou: “Eu só gostaria de atentar para o ofício do senhor Prefeito que diz o
seguinte: “beneficiar o cidadão de baixa renda”, isso é de suma importância como
salientou o nobre Vereador Salvador esse projeto é de cunho social que vem de
encontro ao benefício a família de baixa renda. Vejo que o projeto é de interesse social
é um projeto importante, mas encontro alguns vícios. Mas se esses benefícios forem
apenas para a empresa construtora não estará de maneira alguma beneficiando o
cidadão de baixa renda e ele depois irá pagar o normal. Se for para beneficiar o
cidadão e for feito através da aquisição da construção ai eu vejo que será de
importância e que vai beneficiar o cidadão. Portanto eu gostaria de conclamar os
senhores Vereadores que é um projeto de cunho social e de interesse cidade. Vamos
aprovar e depois o Prefeito dê as devidas explicações ao Tribunal de Contas”. Fez uso
da palavra o Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício que assim se manifestou:
“Eu gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas. Esse projeto é inédito sim, faixa 1 no
município nunca teve e a primeira vez amanhã estaremos em São Paulo para assinar o
aporte de R$10.000,00 que o Governo do Estado vai dar e na quinta-feira será
assinado junto ao Governo Federal essa parceria da iniciativa privada, do Município e
do Governo do Estado e do Governo Federal. Eu vejo faixa 1 são pessoas que ganham
até R$1.800,00 e as prestações irão variar de R$80,00 a R$200,00 e hoje um aluguel
em Morro Agudo é no mínimo R$500,00. Então eu tenho certeza que esse projeto vem
beneficiar sim as pessoas mais carentes. Gostaria de pedir o apoio dos nobres
Vereadores e não deixar aqui de agradecer o trabalho do Deputado Baleia Rossi e do
Leo Oliveira que empenhou-se nesses últimos dias para que o Governador do Estado
que ia dar um aporte de R$7.000,00 ele conseguiu que fosse dado de R$10.000,00 o
qual será assinado amanhã. Então eu vejo que é um projeto de importância para o
nosso Município e vem numa hora muito importante, são muitas famílias pagando
aluguel muito alto em Morro Agudo. Eu acho que cem casas não é o suficiente tem
mais duzentas casas protocoladas no Ministério das Cidades em Brasília, vamos em
busca, inclusive peço o apoio do Vereador Wellington com os contatos políticos que ele
tem para a gente também conseguir essas duzentas casas. Que é união que sempre irá
trazer o benefício para Morro Agudo”. Encerrada a discussão o Presidente colocou em
votação o Projeto de Lei nº 8/2018 o qual foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis,
sendo que o Presidente não vota nessa matéria”. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
1/2018 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Projeto de
Resolução nº 1/2018 que “Dispõe sobre o estágio de estudantes por prazo
determinado, no âmbito da Câmara Municipal de Morro Agudo e dá outras
providências”. Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da
palavra o Presidente colocou em votação o Projeto de Resolução nº 1/2018, o qual foi
aprovado por 8 (oito) votos favoráveis, sendo que o Presidente não vota nessa
matéria”. 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 21horas e 30 minutos.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 5 de fevereiro de 2018.
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