Ata da Oitava (8ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo
- Sessão Extraordinária – realizada aos quatro dias (4) 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.
Às dezenove horas do dia quatro (4) do mês de maio de 2017 no
Plenário da Câmara Municipal de Morro Agudo, conforme legislação vigente, e
nos termos do Ofício nº 35/2017 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
17/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do
Ofício nº 33/2017 e do Projeto de Lei nº 17/2017 de autoria do Executivo
Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 17/2017 que “Fixa o valor da multa por desobediência aos horários de
funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de
serviços, conforme determina o § 2º do Art. 176 da Lei nº 406 (Código
Municipal de Posturas”. Não havendo a manifestação de nenhum Vereador
em fazer uso da palavra o Presidente colocou em votação A seguir o
Presidente colocou em votação pelo rito nominal o Projeto de Lei nº 17/2017.
O Presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a chamada para
votação. O Projeto de Lei nº 17/2017 foi aprovado por aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº
18/2017 - A seguir o Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do
Ofício nº 34/2017 e do Projeto de Lei nº 18/2017 de autoria do Executivo
Municipal. Encerrada a leitura o Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 18/2017 que “Dispõe sobre a alteração da Lei 2753 de 16/08/2011 que
“Dispõe sobre a contratação de professor eventual 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 18/2017 que 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 19 horas e 35 minutos.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 4 de maio de 2017.
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