Ata da Trigésima (30ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo - Sessão
Ordinária – realizada aos vinte e seis (26) dias do mês de março 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 seis de março 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, 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 ao falecimento de Osvaldo José da Silva Júnior através do Ofício
nº 8/2018 – EJM/5 - 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 Vigésima Nona Sessão Ordinária, realizada em
5/3/2018. 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
Vigésima Nona Sessão Ordinária, realizada em 5/3/2018. EXPEDIENTE RECEBIDO
DO PODER EXECUTIVO: PROJETO DE LEI Nº 13/2018 – O Presidente determinou ao
primeiro secretário a leitura do Ofício nº 21/2018 e do Projeto de Lei nº 13/2018 de autoria
do Executivo Municipal. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de
Lei nº 13/2018 que “Revoga a Lei nº 3055/17” será considerado objeto de deliberação. Fez
uso da palavra o Vereador Antônio Francisco de Almeida, que pediu que o Projeto de
Lei nº 13/2018 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 8 (oito) votos
favoráveis dos Vereadores presentes, ficando o referido Projeto incluso na Ordem do Dia.
PROJETO DE LEI Nº 14/2018 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura
do Ofício nº 22/2018 e do Projeto de Lei nº 14/2018 de autoria do Executivo Municipal.
Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 14/2018 que
“Autoriza os Poderes Executivo e Legislativo Municipais a celebrarem convênios e termos
aditivos com entidades da iniciativa privada com a finalidade de cessão de servidores e
estagiários e dá outras providências” será considerado objeto de deliberação. Fez uso da
palavra o Vereador Elvis Júnio Marques que pediu que o Projeto de Lei nº 14/2018 fosse
incluso na Ordem do Dia da pressente sessão dispensado os pareceres das Comissões. A
seguir o Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador Antônio Francisco
de Almeida, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis dos Vereadores presentes,
ficando o referido Projeto incluso na Ordem do Dia. PROJETO DE LEI Nº 15/2018 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 23/2018 e do Projeto de
Lei nº 15/2018 de autoria do Executivo Municipal. Terminada a leitura o Presidente
consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 15/2018 que “Autoriza o Município de Morro Agudo
a celebrar convênios e/ou termos aditivos com a Fundação para o Desenvolvimento da
Educação – FDE objetivando a gestão de Atas de Registro de Pregão” será considerado
objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Francisco de Almeida
que pediu que o Projeto de Lei nº 15/2018 fosse incluso na Ordem do Dia 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 8 (oito) votos
favoráveis dos Vereadores presentes. Comunico que o Prefeito Municipal encaminhou
através dos Ofícios nº 26, 50 e 51/2018 informando o recebimento de recursos financeiros
de transferências constitucionais e voluntárias do exercício creditados à partir de
28/2/2018 no valor de R$ 1.821.648,63 (um milhão, oitocentos e vinte e um mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos). EXPEDIENTE
APRESENTADO PELO PODER LEGISLATIVO: O Presidente informou aos presentes que

não foi protocolada nenhuma matéria a ser deliberada na presente sessão. ENVIO DE
OFÍCIOS: O Presidente abriu a palavra aos Vereadores para o envio de seus Ofícios.
Vereador Antônio Francisco de Almeida, Ofícios nº 6/2018-AFA/12; Vereador Danilo
Luis Guarnieri Maurício, Ofício nº 5/2018 – DLGM/23-27; Elvis Júnio Marques, Ofício
nº 8/2018- EJM/6; Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, Ofício nº 9/2018 –
JRPS/4; Vereador Marcos Antônio Vicari, Ofício nº 7/2018-MAV/15; Vereador Roberto
Salvador, Ofícios nº 10/2018-RS/4; Vereador Wellington Floriano Rosa, Ofícios nº
3/2018-WFR/25. O Presidente informou aos presentes que o balancete da Câmara
Municipal referente ao mês de fevereiro de 2018 está à disposição dos interessados na
Secretaria da Câmara. EXPEDIENTE RECEBIDO DE TERCEIROS: Comunicado do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o Município
de janeiro a janeiro a março/2018 que totalizaram R$ 1.849.309,47 (um milhão,
oitocentos e quarenta e nove mil, trezentos e nove reais e quarenta e sete centavos);
Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
para o Município que totalizaram R$ 337.594,44 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos
e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos); Informou que foi encaminhada a
Política de Investimentos de 2018 do Instituto de Previdência Municipal de Morro Agudo –
IPREMO. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 13/2018 – O Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 13/2018 que “Revoga a Lei nº 3055/17”. Não havendo a
manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da palavra, o Presidente colocou em
votação o projeto de Lei nº 13/2018 o qual foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis
dos Vereadores presentes, sendo que o Presidente não vota nessa matéria. PROJETO DE
LEI Nº 14/2018 – O Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 14/2018 que
“Autoriza os Poderes Executivo e Legislativo Municipais a celebrarem convênios e termos
aditivos com entidades da iniciativa privada com a finalidade de cessão de servidores e
estagiários 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 14/2018 o
qual foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o
Presidente não vota nessa matéria. EMENDA ADITIVA Nº 1/2018 – O Presidente
determinou ao primeiro secretário a leitura da Emenda Aditiva nº 1/2018 de autoria do
Vereador Roberto Salvador. Terminada a leitura o Presidente colocou em discussão a
Emenda Aditiva nº 1/2018 ao Projeto de Lei nº 14/2018. Fez uso da palavra o Vereador
Roberto Salvador que assim se manifestou: “A preocupação é uma só termo iniciativa
privada teve bastante destaque no projeto original e eu levantei a seguinte questão: será
que amanhã ou depois alguém tiver uma empresa privada também poderá requisitar
funcionários da prefeitura para trabalhar para eles em princípio pode acontecer. Lei é lei
amanhã ou depois assume alguém aqui que diz: olha tem um amigo numa empresa e fala
que está precisando de dois funcionários para trabalhar na minha empresa. E que
destaque o seguinte: o fim social e a filantropia a exemplo do que a gente já tem. No
fórum tem funcionário da Prefeitura. O lar feliz está precisando muito. Mas tem outros
lugares também, a Câmara tem funcionário cedido para outro lugar, isso é muito
importante mas que fique claro que esses funcionários serão cedidos apenas para
entidades públicas que não tem fins lucrativos e que prestam serviços relevantes a
sociedade, por isso que eu gostaria do apoio de vocês a essa emenda”. Fez uso da palavra
o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Eu havia feito essa
observação ao Projeto de Lei encaminhado a esta Casa de Leis pelo senhor Prefeito com
relação a iniciativa privada. O Vereador Salvador foi feliz em apresentar a Emenda, pois na
lei original só dizia iniciativa privada. Sabemos que é uma pessoa jurídica de efeitos sem
fins lucrativos com objetivos de filantropia. Confesso que não encontrei jurisprudência
favorável assim como também não encontrei jurisprudência contrária além da verdade eu
gostaria que todas as instituições filantrópicas do município tivessem condições financeiras
para estar gerando empregos esse era o objetivo e o maior desejo. Na atual conjuntura
sabemos que todas as instituições hoje atravessam situação difícil e não estão tendo
condições de gerir os seus objetivos. Se o município não colaborar terão sim dificuldades”.
Fez uso da palavra o Vereador Elvis Júnio Marques que assim se manifestou: “Com
todo respeito ao nobre Vereador Salvador concordo com a preocupação dele só que nessa
Emenda Aditiva a gente tem ver os estagiários porque nessa emenda modificativa não vai
entrar os estagiários ela vai ficar fora os estagiários. O privado que está falando aqui é o

estagiário. Nessa emenda aditiva vai tirar o estagiário”. Fez uso da palavra o Vereador
Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Eu não entendi a sua colocação
quando você diz com relação a privada não é isso”. Fez uso da palavra o Vereador Elvis
Júnio Marques que assim se manifestou: “Porque aqui não está os cargos efetivos e os
estagiários”. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se
manifestou: “Entendo a colocação de vossa excelência eu só estou dizendo que quando
Vossa Excelência falou iniciativa privada não é estagiário. Concordo com a preocupação de
Vossa Excelência que talvez na redação faltou elencar o estagiário, mas não quer dizer
que a questão iniciativa privada seja estagiário, iniciativa privada é uma coisa estagiário e
outra”. Fez uso da palavra o Vereador Elvis Júnio Marques que assim se manifestou:
“pela emenda o estagiário está fora, mas se mudar e colocar a palavra estagiário eu
concordo”. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se
manifestou: “Permita-me senhor Presidente efetuar a leitura do Artigo 1º do Projeto de Lei
nº 14/2018. Terminada a leitura do Artigo 1º do Projeto de Lei nº 14/2018 o Vereador
Wellington Floriano Rosa disse que a redação lida era do projeto original. A única coisa
alterada nesse artigo foi colocar iniciativa privada e filantrópica é o que faltava, não
retirou nada do artigo. Só acrescentou a palavra filantrópica. A confusão que o Vereador
está fazendo eu entendo, no Ofício eles mencionaram estagiário mas na lei não. A lei já
veio de lá do Executivo para cá sem essa questão. A única coisa que essa emenda
acrescentou foi a questão de filantropia para que não fique vago porque a iniciativa
privada deixa um leque muito grande”. Fez uso da palavra o Vereador Elvis Júnio Marques
que assim se manifestou: “Agradeço Salvador suas explicações, Wellington também
agradeço, sendo assim como você está me explicando estou de acordo sim”. Encerrada a
discussão o Presidente colocou em votação a Emenda Aditiva nº 1/2018 a qual foi
aprovada por 8 (oito) votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o
Presidente não vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 15/2018 – O Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº 15/2018 que “Autoriza o Município de Morro
Agudo a celebrar convênios e/ou termos aditivos com a Fundação para o Desenvolvimento
da Educação – FDE objetivando a gestão de Atas de Registro de Pregão”. Não havendo a
manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da palavra o Presidente colocou em
votação o projeto de Lei nº 15/2018 o qual foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis
dos Vereadores presentes, sendo que o Presidente não vota nessa matéria. PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4/2018 – O Presidente colocou em primeira segunda o
Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2018 que “Concede o Título de Cidadã Morroagundese
a senhora MARIA APARECIDA DAS DORES SILVA – Irmã Patrícia e dá outras providências”.
Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da palavra o Presidente
colocou em segunda votação pelo rito nominal o Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2018.
O Presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a chamada para votação.
Encerrada a votação o Presidente informou que o Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2018
foi aprovado 9 (nove) votos favoráveis dos Vereadores presentes. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: O Presidente declarou aberta a palavra aos Vereadores para suas explicações
pessoais. Fizeram uso da palavra os Vereadores: Roberto Salvador; Wellington Floriano
Rosa; Antônio Francisco de Almeida; Elvis Júnio Marques; Roberto Salvador. Encerrada as
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 2 de
abril 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 21 horas e 30 minutos determinando lavrar
á presente ata que depois de lida e aprovada será assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 26 de março de 2018.
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