Ata da Trigésima Quinta (35ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo Sessão Ordinária – realizada aos (21) vinte e um dias do mês de maio de dois mil e
dezoito – 2018, referente à Décima Sétima - 17ª - Legislatura compreendida entre
1.1.2017 a 31.12.2020.
À hora regimental do dia vinte e um de maio de 2018 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, José Roberto Picitelli dos Santos, Marcos Antônio Vicari, Maria
de Lourdes Ferreira Moreira, Roberto Salvador e Wellington Floriano Rosa. O Vereador
Elvis Júnio Marques, está suspenso do exercício do mandato de Vereador nos termos
do Ato da Presidência nº 6/2018, de 26/04/2018. 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. EXPEDIENTE: O Vereador Antônio Francisco de
Almeida, pediu um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento de
Geni de Carvalho, através do Ofício nº 6/2018 – AFA/22 - CMMA. O Presidente
informou que o ofício de pesar solicitado seria encaminhado à família enlutada. O
Presidente determinou ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura da Ata da
Trigésima Quarta Sessão Ordinária, realizada em 7/5/2018. 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 aprovada a Ata da Trigésima Quarta Sessão
Ordinária, realizada em 7/5/2018. EXPEDIENTE RECEBIDO DO PODER
EXECUTIVO: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2018 – O Presidente
determinou ao primeiro secretário a leitura do ofício nº 28/2018 e do Projeto de Lei
Complementar nº 1/2018. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o
Projeto de Lei Complementar nº 1/2018 que “Dispõe sobre a alteração da denominação
do cargo de Secretário Municipal da Educação” será considerado objeto de deliberação.
Fez uso da palavra o Vereador Antônio Francisco de Almeida que assim se
manifestou: “Eu gostaria que o Projeto de Lei Complementar nº 1/2018 fosse incluso
na Ordem do Dia da presente sessão dispensando os pareceres das Comissões”. A
seguir o Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador Antônio
Francisco de Almeida, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores
presentes, sendo assim o referido projeto incluso na Ordem do Dia da presente sessão.
PROJETO DE LEI Nº 20/2018 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a
leitura do ofício nº 28/2018 e do Projeto de Lei nº 20/2018. Terminada a leitura o
Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 20/2018 que “Dispõe sobre a
extinção e reorganização dos cargos e setores que especifica e dá outras providências”
será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Antônio
Francisco de Almeida que assim se manifestou: “Eu gostaria que o Projeto de Lei nº
20/2018 fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão dispensando os pareceres
das Comissões”. A seguir o Presidente colocou em votação o requerimento do
Vereador Antônio Francisco de Almeida, o qual foi aprovado por unanimidade de
votos dos Vereadores presentes, sendo assim o referido projeto incluso na Ordem do
Dia da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 21/2018 – O Presidente determinou ao
primeiro secretário a leitura do ofício nº 29/2018 e do Projeto de Lei nº 21/2018.
Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 21/2018 que
“Dispõe sobre a declaração de utilidade pública da entidade ADEVIRP - Associação dos
Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região, e a respectiva autorização para
celebração de termos de parceria (ou similares) e concessão de subvenção social e dá
outras providências” será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o
Vereador Adilson Fabiano Roque que assim se manifestou: “Eu gostaria que o

Projeto de Lei nº 21/2018 fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão
dispensando os pareceres das Comissões”. A seguir o Presidente colocou em votação o
requerimento do Vereador Adilson Fabiano Roque, o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes, sendo assim o referido projeto
incluso na Ordem do Dia da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 22/2018 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do ofício nº 30/2018 e do
Projeto de Lei nº 22/2018. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o
Projeto de Lei nº 22/2018 que “Institui o Fórum Municipal da Educação de Morro Agudo e
dá outras providências” será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o
Vereador José Roberto Picitelli dos Santos que assim se manifestou: “Eu gostaria
que o Projeto de Lei nº 22/2018 fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão
dispensando os pareceres das Comissões”. A seguir o Presidente colocou em votação o
requerimento Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes, sendo assim o referido projeto
incluso na Ordem do Dia da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 23/2018 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do ofício nº 31/2018 e do
Projeto de Lei nº 23/2018. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o
Projeto de Lei nº 23/2018 que “Dispõe sobre a fixação de atribuições funcionais para o
cargo de Fiscal de Tributos” será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra
o Vereador Antônio Francisco de Almeida que assim se manifestou: “Eu gostaria
que o Projeto de Lei nº 23/2018 fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão
dispensando os pareceres das Comissões”. A seguir o Presidente colocou em votação o
requerimento do Vereador Antônio Francisco de Almeida, o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes, sendo assim o referido projeto
incluso na Ordem do Dia da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 24/2018 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do ofício nº 33/2018 e do
Projeto de Lei nº 24/2018. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o
Projeto de Lei nº 24/2018 que “Altera a Lei nº 2.999/16 que autoriza o Poder Executivo
a celebrar termos de colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Morro Agudo - APAE, objetivando a prestação de serviços e assistência à saúde e dá
outras providências” será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o
Vereador Adilson Fabiano Roque que assim se manifestou: “Eu gostaria que o
Projeto de Lei nº 24/2018 fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão
dispensando os pareceres das Comissões. A seguir o Presidente colocou em votação o
requerimento do Vereador Adilson Fabiano Roque, o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes, sendo assim o referido projeto
incluso na Ordem do Dia da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 25/2018 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do ofício nº 34/2018 e do
Projeto de Lei nº 25/2018. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o
Projeto de Lei nº 25/2018 que “Suplementa o valor do auxílio financeiro/subvenção
concedida à Associação Morroagudense de Amparo do Idoso “Lar Feliz” e dá outras
providências” será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador
Antônio Francisco de Almeida que assim se manifestou: “Eu gostaria que o Projeto
de Lei nº 25/2018 fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão dispensando os
pareceres das Comissões”. A seguir o Presidente colocou em votação o requerimento
do Vereador Antônio Francisco de Almeida, o qual foi aprovado por unanimidade
de votos dos Vereadores presentes, sendo assim o referido projeto incluso na Ordem
do Dia da presente sessão. O Presidente comunicou que o Prefeito Municipal
encaminhou o Ofício nº 12/2018 de 14 de maio de 2018 do Executivo Municipal –
solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 19/2018 que “Inclui o Art. 8º - A e altera a
redação do parágrafo único do art. 18 da Lei nº 424/69. EXPEDIENTE
APRESENTADO PELO PODER LEGISLATIVO: PROJETO DE LEI Nº 2/2018 –
CMMA – O Presidente determinou ao 1º Secretário a leitura do Projeto de Lei nº
2/2018 – CMMA de autoria do Presidente Danilo Luís Guarnieri Maurício. Terminada a
leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 2/2018 – CMMA, que

"Torna regular a recepção, vistoria, aprovação e expedição de "habite-se", a todos
os projetos de edificações existentes dentro do perímetro urbano, as quais estão
em desacordo com o disposto no Decreto Lei nº 12.342 de 27/09/78” 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 02/2018
– CMMA, fosse incluso 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, sendo assim o referido projeto incluso na Ordem do Dia da
presente sessão. LEITURA DAS INDICAÇÕES: O Presidente determinou ao primeiro
secretário a leitura da Indicação nº 1/2018 apresentada pelos senhores Vereadores.
Terminada a leitura o Presidente informou que a indicação apresentada seria
encaminhada ao senhor Prefeito Municipal. ENVIO DE OFÍCIOS: O Presidente abriu a
palavra aos Vereadores para o envio de seus Ofícios. Vereador Adilson Fabiano
Roque, Ofício nº 2/2018-AFR/13; Vereador Danilo Luis Guarnieri Maurício, Ofício
nº 5/2018-DLGM/35; Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, Ofícios nº
9/2018 – JRPS/6-7 – CMMA; Vereador Marcos Antônio Vicari, Ofícios nº 7/2018 –
MAV/21 – CMMA; Vereador Roberto Salvador, Ofícios nº 10/2017 – RS/6-7 – CMMA;
Vereador Wellington Floriano Rosa, Ofícios nº 3/2018-WFR/36-39 - CMMA.
COMPOSIÇÃO DAS COMISSÃO PERMANENTES: DANILO – Informo a
Vossas Excelências que, em razão da suspensão do exercício do mandato do
Vereador Elvis Junior Marques, há necessidade de refazer a composição da
Comissão de Obras e Serviços Públicos da qual o Vereador era membro. Nos
termos do Parágrafo Único Art.112 a suplente não pode integrar a Comissão em
substituição ao Vereador. Por esta razão, e de acordo com o Parágrafo 3º do
Art. 109, para restabelecer a composição partidária é necessário procedermos o
sorteio entre os Partidos PEN, PDT e PPS para o um representante dos mesmos
substituam o Vereador suspenso. Como o Vereador Adilson Fabiano Roque é o
único representante do PPS e já integra a Comissão, e o Vereador ROBERTO
SALVADOR também já integra a Comissão para compor a Comissão de acordo
com a proporção partidária o único Partido que possui um único representante
nas Comissões é o PDT. Por esta razão, será expedido ato da Presidência
alterando a composição da Comissão de Obras e Serviços Públicos com a
substituição do Vereador ELVIS JÚNIO MARQUES, o Vereador CÉSAR
REGINALDO RIBEIRO, representando o PDT. EXPEDIENTE RECEBIDO DE
TERCEIROS: Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de
recursos financeiros (janeiro a abril) para o Município que totalizaram R$
2.862.905,95 (dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinco reais
e noventa e cinco centavos. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 1/2018 – O Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei complementar nº
1/2018 que “Dispõe sobre a alteração da denominação do cargo de Secretário
Municipal da Educação”. Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer
uso da palavra o Presidente colocou em votação pelo rito nominal o Projeto de Lei
Complementar nº 1/2018. O Presidente solicitou ao segundo secretário que efetue a
chamada para votação. O Projeto de Lei Complementar nº 1/2018 foi aprovado por oito
votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o Presidente não vota nessa
matéria. PROJETO DE LEI Nº 20/2018 – O Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 20/2018 que “Dispõe sobre a extinção e reorganização dos cargos e
setores que especifica e dá outras providências”. Fez uso da palavra o Vereador
Roberto Salvador que assim se manifestou: “Eu considero esse projeto um tanto
polêmico não seria demais pedir aqui publicamente que o senhor Prefeito, embora
quero dizer que votarei favorável ao projeto. Mas eu gostaria de pedir em público
nessa Casa que o senhor Prefeito usasse o máximo de prudência e acima de tudo de

justiça para fazer essa reorganização que ele pretende. Foi lido pelo Vereador Salvador
uma passagem da Bíblia do Livro de Tiago”. Fez uso da palavra o Vereador
Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Se nós virmos a relevância do
projeto diremos que é de suma importância vem de encontro ao momento que Morro
Agudo está vivendo vem de encontro a necessidade. Infelizmente vejo que esse
projeto nº 20 da forma que vinha sendo feito pelo Prefeito anterior vários problemas.
Vários problemas porque em um só projeto ele coloca vários outros projetos já
pedimos várias vezes, desmembra projetos para que possamos votar de forma
diferente e para que possamos analisar de forma diferente. Vamos legislar com
honestidade acima de tudo”. Encerrada a discussão o Presidente colocou em votação
pelo rito nominal o Projeto de Lei nº 20/2018. O Presidente solicitou ao segundo
secretário que efetue a chamada para votação. O Projeto de Lei nº 20/2018 foi
aprovado por oito votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o Presidente
não vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 21/2018 – O Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 21/2018 que “Dispõe sobre a declaração de utilidade
pública da entidade ADEVIRP - Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e
Região, e a respectiva autorização para celebração de termos de parceria (ou
similares) e concessão de subvenção social e dá outras providências”. Fez uso da
palavra o Vereador César Reginaldo Ribeiro que assim se manifestou: “Eu conheço a
criança de uma família que está frequentando essa ADEVIRP. Eu queria pedir o apoio a
esse projeto e dar os parabéns ao Prefeito por encaminhar o referido projeto”.
Terminada a discussão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 21/2018, o
qual foi aprovado por oito votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o
Presidente não vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 22/2018 – O Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº 22/2018 que “Institui o Fórum Municipal da
Educação de Morro Agudo e dá outras providências”. Fez uso da palavra o Vereador
Roberto Salvador que assim se manifestou: “Eu gostaria que esse fórum tenha um
objetivo muito claro tanto na composição dele que seja o mais transparente possível o
mais competente possível quanto nos trabalhos nesse Fórum para que a gente observe
os dois aspectos tanto financeiro quanto pedagógico com o objetivo claríssimo de
buscar a melhor qualidade de ensino para todo mundo em Morro Agudo”. Encerrada a
discussão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 22/2018, o qual foi
aprovado por oito votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o Presidente
não vota nessa matéria. . PROJETO DE LEI Nº 23/2018 – O Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 23/2018 que “Dispõe sobre a fixação de atribuições
funcionais para o cargo de Fiscal de Tributos”. Não havendo a manifestação de nenhum
Vereador em fazer uso da palavra o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
23/2018, o qual foi aprovado por oito votos favoráveis dos Vereadores presentes,
sendo que o Presidente não vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 24/2018 – O
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 24/2018 que “Altera a Lei nº
2.999/16 que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de colaboração com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morro Agudo - APAE, objetivando a
prestação de serviços e assistência à saúde e dá outras providências”. Fez uso da
palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se manifestou: “Gostaria de
parabenizar a equipe da APAE pelos trabalhos prestados além de prestar serviços
relevantes a população dos excepcionais de Morro Agudo e todos sabemos que prestam
atendimento para mais quatro cidades da região”. Fez uso da palavra o Vereador
Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “O trabalho que a APAE faz é de
suma importância. Então tudo aquilo que vem de encontro para ajudar uma instituição
que doam com o coração nós temos sem dúvida nenhuma que nos sensibilizar e apoiar
então dou meu apoio a esse projeto e gostaria de contar com o apoio de todos os
Vereadores”. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Francisco de Almeida que
assim se manifestou: “A Apae de Morro Agudo é uma referência em toda região, então
parabenizo o senhor Prefeito por ter enviado esse projeto para apreciarmos”.
Terminada a discussão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 24/2018, o

qual foi aprovado por oito votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o
Presidente não vota nessa matéria. . PROJETO DE LEI Nº 25/2018 – O Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº 25/2018 que “Suplementa o valor do auxílio
financeiro/subvenção concedida à Associação Morroagudense de Amparo do Idoso “Lar
Feliz e dá outras providências”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que
assim se manifestou: “Gostaria de parabenizar o Carlinhos e a Lauriane pelo trabalho
que vem desenvolvendo e desenvolveram junto ao Lar Feliz, que é uma entidade de
extrema importância para Morro Agudo”. Fez uso da palavra o Vereador Wellington
Floriano Rosa que assim se manifestou: “É mais um projeto que vem de encontro
com as necessidades e quando diz respeito as necessidades e ao trabalho que vem
sendo desempenhado pelo Professor Carlinhos assim como a Lauriane fez um trabalho
muito bom junto ao Lar Feliz. Temos que votar favoráveis a esse projeto e em todos
projetos dessa circunstância nós temos que votar e ficarmos felizes por estarmos
ajudando”. Terminada a discussão o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
25/2018, o qual foi aprovado por oito votos favoráveis dos Vereadores presentes,
sendo que o Presidente não vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 2/2018 –
CMMA - O Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 2/2018 – CMMA, que
"Torna regular a recepção, vistoria, aprovação e expedição de "habite-se", a todos
os projetos de edificações existentes dentro do perímetro urbano, as quais estão
em desacordo com o disposto no Decreto Lei nº 12.342 de 27/09/78”. Fez uso da
palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Eu gostaria de
apoio aos Vereadores para esse projeto que é de suma importância. Pois Morro Agudo
tem 70% de suas moradias irregulares e muitas vezes a pessoa quer vender o imóvel e
por falta de documentação não consegue vender, não consegue legalizar o inventário
familiar por falta de documentos não consegue nem levantar recursos nas instituições
financeiras. Então esse projeto vem de encontro a necessidade da população. Então
esse projeto é sem dúvida alguma importante. Em várias administrações ele foi votado
e aprovado porque ele é importante. Portanto, gostaria de contar com o apoio dos
senhores Vereadores nesse projeto do Presidente Danilo”. Encerrada a discussão o
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 2/2018 - CMMA, o qual foi aprovado
por oito votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o Presidente não vota
nessa matéria. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Presidente declarou aberta a palavra aos
Vereadores para suas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os Vereadores:
Antônio Francisco de Almeida; Wellington Floriano Rosa. Como não houve
manifestação de mais nenhum Vereador o Presidente encerrou a fase das Explicações
Pessoais. O Presidente convocou os Vereadores nos termos do Artigo 199, do
Regimento Interno da Câmara Municipal para sessão ordinária que será realizada dia 4
de junho de 2018 bem como convidou o público presente para a referida sessão.
Nada mais havendo a ser tratado desejou que tivessem todos, uma boa noite e sob a
proteção de Deus declarou encerrada a presente sessão às 22 horas determinando
lavrar à presente ata que depois de lida e aprovada será assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 21 de maio de 2018.
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