Ata da Décima Segunda (12ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo
- Sessão Ordinária – realizada aos cinco dias (5) do mês de junho de dois mil e
dezessete – 2017, referente à Décima Sétima - 17ª - Legislatura compreendida entre
1.1.2017 a 31.12.2020.
À hora regimental do dia cinco de junho de 2017 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, 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 Luis Guarnieri Maurício e
secretariada pelos Vereadores Marcos Antônio Vicari e César Reginaldo Ribeiro,
respectivamente Primeiro e Segundo Secretários desta Edilidade. O Vereador
Marcos Antônio Vicari, pediu um minuto de silêncio em homenagem, póstuma aos
falecimentos de Arnaldo Gonçalves Manso, através do Ofício nº 5/2017MAV/27 – CMMA e Luzia Marques da Silva de Souza, através do Ofício nº
5/2017-MAV/28 - CMMA; O Vereador Antonio Francisco de Almeida, pediu um
minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento de Edson Caetano de
Brito, através do Ofício nº 11/2017 – AFA/33 – CMMA. O Presidente informou
que os ofícios de pesar solicitados seriam encaminhados as famílias enlutadas. O
Presidente determinou ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura da Ata da
Décima Ordinária, realizada em 15/5/2017 e da Ata da Décima Primeira
Sessão Extraordinária, realizada em 25/5/2017. O Vereador Antônio
Francisco de Almeida 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 Décima
Sessão Ordinária, realizada em 15/5/2017 e Ata da Décima Primeira Sessão
Extraordinária, realizada em 25/5/2017. EXPEDIENTE RECEBIDO DO PODER
EXECUTIVO: PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÃNICA Nº 1/2017 – PMMA - O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 43/2017 e do
Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 1/2017 – PMMA de autoria do Executivo
Municipal. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Emenda
a Lei Orgânica nº 1/2017 – PMMA, que “Revoga o Inciso XXV do Art. 17 da Lei
Orgânica do Município de Morro Agudo” será considerado objeto de deliberação. Fez
uso da palavra o Vereador Marcos Antonio Vicari que pediu que o Projeto de Emenda
a Lei Orgânica nº 1/2017 fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão
dispensando os pareceres das Comissões. O Presidente comunicou que o Prefeito
Municipal encaminhou através do Ofício nº 104/2017 informando o recebimento de
recursos financeiros de transferências constitucionais e voluntárias do exercício
creditados à partir de 8/5/2017 no valor de total de R$ 1.149.025,95 (um milhão,
cento e quarenta e nove mil, vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).
PROJETO DE LEI Nº 22/2017 - O Presidente determinou ao primeiro secretário a
leitura do Ofício nº 46/2017 e do Projeto de Lei nº 22/2017 de autoria do Executivo
Municipal. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº
22/2017, que “Dispõe sobre a concessão de transporte intermunicipal a estudantes
do Município de Morro Agudo e dá outras providências” será considerado objeto de
deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que pediu que o
Projeto de Lei nº 22/2017 fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão

dispensando os pareceres das Comissões. O Presidente comunicou que o Prefeito
Municipal encaminhou através dos Ofícios nº 1113, 117, 121, 127 e 133/2017
informando o recebimento de recursos financeiros de transferências constitucionais e
voluntárias do exercício creditados à partir de 12/5/2017 no valor de total de R$
2.070.772,74 (dois milhões, setenta mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta
e quatro centavos). O Presidente comunicou que o Prefeito Municipal encaminhou
através de Ofício Especial o Balancete da Municipalidade referente ao mês de
abril/2017. BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2017 - RECEITA - R$
6.767.562,90 (seis milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta
e dois reais e noventa centavos); DESPESA PAGA – R$ 7.585.177,81 (sete milhões,
quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e um
centavos). SALDO DA PREFEITURA MUNICIPAL – R$ 9.254.214,16 (nove
milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e catorze reais e dezesseis
centavos). EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PODER LEGISLATIVO: O
Presidente comunicou aos Vereadores que o Vereador Marcos Antônio Vicari protocolou o
Requerimento nº 15/2017 – MAV/3 – CMMA, pedindo a retirada do Requerimento nº
15/2017 – MAV/2 – CMMA, enviado junto com a matéria para a sessão do dia 5/6/2017;
Também comunicou aos Vereadores que a Câmara Municipal teve seu alvará de
funcionamento aprovado pelo Corpo dos Bombeiros, sendo que há uma cópia do Alvará no
anexo da Câmara e outra no Plenário; O Presidente informou aos presentes que o
balancete da Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2017 está à disposição
dos interessados na Secretaria da Câmara. ENVIO DE OFÍCIOS: O Presidente abriu
a palavra aos Vereadores para o envio de seus Ofícios. Vereador Antônio
Francisco de Almeida, Ofício nº 11/2017-AFA/34; Vereador Danilo Luis
Guarnieri Maurício, Ofícios nº 9/2017-DLGM/79-81; Elvis Júnio Marques, Ofícios
nº 7/2017- EJM/25-28; Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, Ofício nº
6/2017 – JRPS/12; Vereador Marcos Antônio Vicari, Ofício nº 5/2017-MAV/29;
Vereador Roberto Salvador, Ofício nº 8/2017-RS/7; Vereador Wellington
Floriano Rosa, Ofícios nº 4/2017-WFR/62-64. EXPEDIENTE RECEBIDO DE
TERCEIROS: - Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros (12/4/2017) para o Município que totalizaram R$
581.598,35 (quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e
trinta e cinco centavos); Comunicados do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros (janeiro a maio) para o Município que totalizaram
R$ 2.421.850,93 (dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e
cinquenta reais e noventa e três centavos. ORDEM DO DIA: PARECER Nº 1/2017
- O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Parecer nº 1/2017, de
autoria da Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Realizada a
leitura o Presidente colocou em discussão o Parecer nº 1/2017 ao Projeto de Lei nº
19/2017. Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da palavra
o Presidente colocou em votação o Parecer nº 1/2017 o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 19/2017 A seguir o Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Lei nº 19/2017
que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Morro Agudo, para o período
de 2018 a 2021” de autoria do Executivo Municipal. Não havendo a manifestação de
nenhum Vereador em fazer uso da palavra o Presidente colocou em primeira votação
o Projeto de Lei nº 19/2017 o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos
Vereadores presentes. PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 1/2017 –
PMMA – O Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Emenda a Lei
Orgânica nº 1/2017 – PMMA que “Revoga o Inciso XXV do Art. 17 da Lei Orgânica do

Município de Morro Agudo” de autoria do Executivo Municipal. Não havendo a
manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da palavra o Presidente colocou em
primeira votação pelo rito nominal o Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 1/2017 –
PMMA. O Presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a chamada para
votação. O Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 1/2017 – PMMA foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 22/2017 –
o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 22/2017 que “Dispõe sobre a
concessão de transporte intermunicipal a estudantes do Município de Morro Agudo e
dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. Fez uso da palavra o
Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Vejo que esse projeto
é de suma importância dos anseios e das necessidades dos alunos que estão hoje
cursando os cursos universitários nas cidades circunvizinhas. Estivemos em meados
de fevereiro no gabinete do Prefeito eu e o Professor Salvador. Estivemos reunidos
com o senhor Prefeito e todos os Vereadores para que ele desse maior amparo aos
estudantes universitários. Naquela ocasião disse que não teria jeito de fazer isso. E
nesse momento estamos votando esse projeto de lei nº 22/2017. È de suma
importância darmos esse amparo aos estudantes universitários. Sabemos que
muitos estudantes universitários até tem condições de arcar com os custos do
transporte mas existe quem não tem condições de arcar com esses custos. Eu
gostaria de conclamar aos senhores Vereadores que aprovassem esse Projeto esse
projeto em unanimidade”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que
assim se manifestou: “Eu também gostaria de parabenizar o senhor Prefeito
Municipal O Vereador Wellington já fez essa reflexão e estivemos acompanhando
passo a passo. Foi um processo relativamente difícil além de parabenizá-lo,
conclamá-lo para que aprovássemos esse projeto. Gostaria que tivéssemos bastante
transparência com relação a isso tanto da Prefeitura quanto da Câmara com relação
à Associação de Estudantes com relação a nós e a população toda também. Cada
pessoa que estuda é um problema social a menos”. Encerrada a discussão o
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 22/2017, o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não
havendo a intenção de nenhum Vereador em fazer uso da palavra, o Presidente
convocou os senhores Vereadores nos termos do Artigo 199, do Regimento Interno
da Câmara Municipal para Sessão Ordinária que será realizada dia 19 de junho de
2017 às 20 horas. 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 determinando lavrar á presente ata que depois de lida e aprovada será
assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 5 de junho de 2017.
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