Ata da Primeira (1ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo Sessão Extraordinária – realizada aos vinte e quatro dias (24) do mês de janeiro de
dois mil e dezessete – 2017, referente à Décima Sétima - 17ª - Legislatura
compreendida entre 1.1.2017 a 31.12.2020.
Às dezenove horas do dia vinte e quatro (24) do mês de janeiro de 2017
no Plenário da Câmara Municipal de Morro Agudo, conforme legislação vigente, e nos
termos do Ofício nº 4/2017 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 César Reginaldo Ribeiro,
respectivamente Primeiro e Segundo Secretários desta Edilidade. PROJETO DE LEI
Nº 1/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do Ofício nº
7/2017 e do Projeto de Lei nº 1/2017 de autoria do Executivo Municipal. Encerrada a
leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 1/2017 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 1/2017 o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI
Nº 2/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do Ofício nº
4/2017 e do Projeto de Lei nº 2/2017 de autoria do Executivo Municipal. Encerrada a
leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 2/2017 que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de o Executivo Municipal protestar e executar as certidões de
dívida ativa correspondentes aos créditos tributários e não-tributários do município e
dá outras providências.” Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim
se manifestou: “Vou votar favorável a esse projeto pois e extremamente necessário
que a prefeitura tenha a sua receita”. Terminada a discussão o Presidente colocou em
votação o Projeto de Lei nº 2/2017 o qual foi aprovado por unanimidade de votos
dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 3/2017 - A seguir o Presidente
determinou ao 1º secretário a leitura do Ofício nº 5/2017 e do Projeto de Lei nº
3/2017 de autoria do Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei nº 3/2017 que "Dispõe sobre autorização ao Poder
Executivo Municipal para celebrar convênio de cooperação técnica com órgãos da
União, objetivando o intercâmbio de informações econômico-fiscais e a prestação de
mútua assistência na fiscalização dos tributos que administram 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 3/2017 o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI
Nº 4/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do Ofício nº
3/2017 e do Projeto de Lei nº 4/2017 de autoria do Executivo Municipal. Encerrada a
leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 4/2017 que “Dispõe
sobre a alteração e criação dos cargos que especifica e alteração na Lei nº 1.638/92
e dá outras providências”. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa
que pediu que o Projeto de Lei nº 4/2017 fosse enviado as Comissões para que

tenhamos um tempo maior para analisar esse projeto extenso, para que não
cometamos nenhum ato de omissão e muito menos ato de injustiça com o quadro de
funcionário de Prefeitura Municipal então gostaria de solicitar aos nobres pares que
esse projeto fosse enviado as Comissões. 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 Antonio Vicari e Roberto Salvador e 1 (um) voto favorável do Vereador
Wellington Floriano Rosa, continuando dessa forma o referido projeto de lei na Ordem
do Dia da presente sessão. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que
assim se manifestou: “Eu gostaria de pedir desculpas ao Presidente e aos colegas eu
também gostaria que esse projeto fosse para as Comissões para ser melhor
analisado pois recebi todos esses projetos ontem as 15 horas e não tive tempo de
entender todos esses termos técnicos que existem neles. Eu gostaria de ter um
tempo maior parar melhor analisá-los”. Fez uso da palavra o Presidente Danilo Luis
Guarnieri Maurício que assim se manifestou: “Eu quero informar o Vereador que o
senhor votou para ir na Ordem do Dia o projeto”. Fez uso da palavra o Vereador
Roberto Salvador que assim se manifestou: “Eu gostaria de pedir desculpas e dizer
que houve um erro da minha parte e reconheço meu erro”. Fez uso da palavra o
Vereador Elvis Júnio Marques que assim se manifestou: “Primeiramente eu quero
pedir um pouco de paciência a todos vocês, pois o Professor Salvador é uma pessoa
respeitada está entrando hoje na Câmara Municipal. Quando eu entrei aqui também
eu errei na hora de falar, quis falar primeiro sendo que não era a minha vez. Então
isso daí acontece é coisa da vida da gente ele está aqui, tem idade para ser meu pai
só que ele irá aprender muito com a gente aqui ainda é uma pessoa que tem muito
futuro aqui. Outra coisa senhor Presidente é o seguinte: “Essa lei 3000 já veio aqui
no mandato passado como diz o senhor juiz Carlos Saab Abdala Filho tentaram burlar
a lei o que foi que fizeram, colocaram coisas certas e coisas erradas tentaram burlar,
dobrar a Constituição Federal. Então é a segunda vez que o juiz manda ele deferir o
pedido. Eu quero pedir que esse projeto tramite na Ordem do Dia”. Fez uso da
palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Para vocês
terem melhor conhecimento quando a gente pede para ir para as Comissões para se
ter uma análise maior, pois esse é um projeto complexo que diz respeito a vários
itens”. Terminada a discussão o Presidente colocou em votação pelo rito nominal o
Projeto de Lei nº 4/2017. O Presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse
a chamada para votação. O Projeto de lei nº 4/2017 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 Roberto Salvador e 1 (um) voto contrário do Vereador
Wellington Floriano Rosa. PROJETO DE LEI Nº 5/2017 - A seguir o Presidente
determinou ao 1º secretário a leitura do Ofício nº 8/2017 e do Projeto de Lei nº
5/2017 de autoria do Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei nº 5/2017 que “Institui o Programa de Aposentadoria
Incentivada (PAI) no âmbito do Município 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 Lei nº 5/2017 o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 1/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º secretário a
leitura do Ofício nº 6/2017 e do Projeto de Lei Complementar nº 1/2017 de autoria
do Executivo Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei Complementar nº 1/2017 que “Institui tratamento diferenciado e
favorecido a ser dispensado ao microempreendedor individual (MEI), às
microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito do Município, de
conformidade com as normas gerais previstas no Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores”. Fez uso da palavra o Vereador
Roberto Salvador que assim se manifestou: “Eu gostaria de parabenizar o Prefeito
Municipal por esse projeto pois até onde eu entendo ela irá contribuir enormemente
para a geração de empregos em Morro Agudo”. Fez uso da palavra o Presidente
Danilo Luis Guarnieri Maurício que assim se manifestou: “Só para ressaltar o anexo
foi encaminhado a todos os Vereadores na matéria e está a disposição tanto do
Vereador quanto do munícipe na Secretaria da Casa”. Fez uso da palavra o Vereador
Washington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Esse projeto de lei
complementar vem de encontro ao momento de economia dificultosa que estamos
vivendo um momento de queda de arrecadação e esse projeto vem para incentivar
pequenas empresas a se tornarem empresas de porte maior. Esse projeto é de suma
importância”. Fez uso da palavra o Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício que
assim se manifestou: “Só a titulo de esclarecimento o Prefeito encaminhou os
projetos da Sessão Extraordinária e o Presidente da Câmara tem 24 horas convocar
os Vereadores. Na sessão Ordinária vocês irão receber a matéria na quinta-feira para
ser votada na sexta-feira isso conforme o Regimento Interno e a Lei Orgânica do
Município”. Terminada a discussão o Presidente colocou em votação pelo rito nominal
o Projeto de Lei Complementar nº 1/2017. O Presidente solicitou ao segundo
secretário que efetuasse a chamada para votação. O Projeto de lei Complementar nº
1/2017 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 50 minutos.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 24 de janeiro de 2017.
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