Ata da Segunda (2ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo Sessão Extraordinária – realizada aos dez dias (10) do mês de fevereiro de dois
mil e dezessete – 2017, referente à Décima Sétima - 17ª - Legislatura
compreendida entre 1.1.2017 a 31.12.2020.
Às vinte horas do dia dez (10) do mês de fevereiro de 2017 no
Plenário da Câmara Municipal de Morro Agudo, conforme legislação vigente, e nos
termos do Ofício nº 17/2017 do 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 Cesar
Reginaldo Ribeiro, respectivamente Primeiro e Segundo Secretários desta
Edilidade. PROJETO DE LEI Nº 6/2017 - A seguir o Presidente determinou ao
1º secretário a leitura do Ofício nº 12/2017 e do Projeto de Lei nº 6/2017 de
autoria do Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 6/2017 que “Dispõe sobre alteração do Art. 5º da
Lei nº 2229/2002, que institui o programa municipal de estágios e dá outras
providências”. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim
se manifestou: “Eu gostaria de pedir aos nobres que esse projeto não seja
aprovado para que não tire das condições mínimas do estagiário em receber ao
menos um salário mínimo e se nós fizermos isso estaremos tirando a dignidade
do estagiário em receber o salário mínimo e desempenhar o seu trabalho”. A
seguir o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 6/2017 o qual foi
aprovado por oito (8) votos favoráveis dos Vereadores: Adilson Fabiano Roque,
Antônio Francisco de Almeida, César Reginaldo Ribeiro, Elvis Júnio Marques, José
Roberto Picitelli dos Santos, Marcos Antônio Vicari e Roberto Salvador e um (1)
voto contrário do Vereador Wellington Floriano Rosa. PROJETO DE LEI Nº
7/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do Ofício nº
13/2017 e do Projeto de Lei nº 7/2017 de autoria do Executivo Municipal.
Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 7/2017
que “Revoga por vícios materiais a Lei nº 30009/16 e a Lei nº 3042/16.” Fez uso
da palavra o Vereador Marcos Antonio Vicari que assim se manifestou: “Eu
gostaria que o Projeto de Lei nº 7/2017 fosse enviado as Comissões para ser
melhor analisado”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se
manifestou: “Eu gostaria também de pedir que o Projeto de Lei nº 7/2017 seja
enviado as Comissões para ser melhor analisado. Fez uso da palavra o Vereador
Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Eu também gostaria que o
Projeto de Lei nº 7/2017 fosse enviado as Comissões para ser melhor analisado”.
A seguir o Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador Marcos
Antônio Vicari o qual foi aprovado por cinco (5) votos favoráveis dos Vereadores:
Marcos Antônio Vicari, Wellington Floriano Rosa, Roberto Salvador, José Roberto
Picitelli dos Santos e Antônio Francisco de Almeida e três (3) votos contrários dos
Vereadores: Adilson Fabiano Roque, César Reginaldo Ribeiro e Elvis Júnio

Marques, sendo dessa maneira o Projeto de Lei nº 7/2017 enviado às Comissões.
PROJETO DE LEI Nº 8/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º
secretário a leitura do Ofício nº 14/2017 e do Projeto de Lei nº 8/2017 de autoria
do Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 8/2017 que "Altera a Lei nº 2238 de 21/05/2002 que Autoriza a
compensação de dívida ativa inscrita com prestação de serviços de mão de obra
temporária e dá outras providências”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto
Salvador que assim se manifestou: “Eu acho excelente esse projeto por dois
fatores: Primeiro, porque ele está dividindo, parcelando a dívida pois hoje
estamos vivendo uma crise; segundo a Prefeitura poderá se utilizar de serviços e
melhorar seus próprios serviços. Então ele tem dois fatores positivos. Fez uso da
palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Esse
projeto eu tive oportunidade de conhecê-lo em 2002 e realmente é um projeto de
suma importância, principalmente na atual situação que o Brasil vem enfrentando
que é de economia difícil então nós temos que aprovar esse projeto para que as
pessoas possam ter condições de sanar suas dívidas com a municipalidade”.
Terminada a discussão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
8/2017 o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes.
PROJETO DE LEI Nº 9/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º
secretário a leitura do Ofício nº 15/2017 e do Projeto de Lei nº 9/2017 de autoria
do Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 9/2017 que “Altera dispositivos da Lei 2250 que “Dispõe sobre o
Regime Próprio de Previdência Municipal, do Município de Morro Agudo, do Estado
de São Paulo, de conformidade com a Legislação Federal e adota outras
providências””. Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso
da palavra o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 9/2017 o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº
10/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do Ofício
nº 15/2017 e do Projeto de Lei nº 10/2017 de autoria do Executivo Municipal. Fez
uso da palavra o Vereador Antônio Francisco de Almeida que pediu a dispensa da
leitura dos anexos do referido projeto. A seguir o Presidente colocou em votação
o pedido do Vereador Antônio Francisco de Almeida, o qual foi aprovado por todos
os Vereadores. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei nº 10/2017 que “Dispõe sobre a criação dos cargos que especifica”. Fez
uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que pediu que o referido
projeto fosse enviado as Comissões para ser melhor analisado. Fez uso da palavra
o Vereador Roberto Salvador que assim se manifestou: “Eu também gostaria que
esse projeto de lei fosse enviado as Comissões para ser melhor analisado. A
seguir o Presidente colocou em votação o pedido do Vereador Wellington Floriano
Rosa o qual foi rejeitado por 6 (seis) votos contrários dos Vereadores: Adilson
Fabiano Roque, Antônio Francisco de Almeida, César Reginaldo Ribeiro, Elvis
Júnio Marques, José Roberto Picitelli dos Santos e Marcos Antônio Vicari e 2 (dois)
votos favoráveis dos Vereadores: Wellington Floriano Rosa e Roberto Salvador,
ficando dessa forma o Projeto de Lei nº 10/2017 na Ordem do Dia da presente
sessão. A seguir o Presidente colocou em votação pelo rito nominal o Projeto de

Lei nº 10/2017. O Presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a
chamada para votação. O Projeto de Lei nº 10/2017 foi aprovado por aprovado
por 6 (seis) votos favoráveis dos Vereadores: Adilson Fabiano Roque, Antônio
Francisco de Almeida, César Reginaldo Ribeiro, Elvis Júnio Marques, José Roberto
Picitelli dos Santos e Marcos Antônio Vicari e 2 (dois) votos contrários dos
Vereadores: Wellington Floriano Rosa e Roberto Salvador. PROJETO DE LEI Nº
11/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do Ofício
nº 11/2017 e do Projeto de Lei nº 11/2017 de autoria do Executivo Municipal.
Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº
11/2017 que “Dispõe sobre a inclusão do Art. 95ª à Lei nº 424/69 e a revogação
de seu art. 122 e dá outras providências”. Fez uso da palavra o Vereador
Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Eu entendo que afastando
o funcionário de seus cargos irá gerar um impacto financeiro por isso gostaria que
o projeto de lei nº 11/2017 fosse enviado as Comissões para ser melhor
analisado”. A seguir o Presidente colocou em votação o pedido do Vereador
Wellington Floriano Rosa o qual foi rejeitado por 7 (sete) votos contrários dos
Vereadores: Adilson Fabiano Roque, Antônio Francisco de Almeida, César
Reginaldo Ribeiro, Elvis Júnio Marques, José Roberto Picitelli dos Santos, Marcos
Antônio Vicari e Roberto Salvador e 1 (um) voto favorável do Vereador:
Wellington Floriano Rosa, ficando dessa forma o Projeto de Lei nº 11/2017 na
Ordem do Dia da presente sessão. A seguir o Presidente colocou em votação pelo
rito nominal o Projeto de Lei nº 11/2017. O Presidente solicitou ao segundo
secretário que efetuasse a chamada para votação. O Projeto de Lei nº 11/2017
foi aprovado por 7 (sete) votos favoráveis dos Vereadores: Adilson Fabiano
Roque, Antônio Francisco de Almeida, César Reginaldo Ribeiro, Elvis Júnio
Marques, José Roberto Picitelli dos Santos, Marcos Antônio Vicari e 1 (um) voto
contrário do Vereador: Wellington Floriano Rosa. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
2/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do Projeto
de Resolução nº 2/2017 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal.
Encerrada a leitura o Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de
Resolução nº 2/2017 que “Dispõe sobre a alteração da Resolução nº 2/2010 e dá
outras providências”. Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer
uso da palavra o Presidente colocou em primeira votação pelo rito nominal o
Projeto de Resolução nº 2/2017. O Presidente solicitou ao segundo secretário
que efetuasse a chamada para votação. O Projeto de Resolução 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 21 horas e 30 minutos.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 10 de fevereiro de 2017.
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