Ata da Trigésima Sexta (36ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo Sessão Ordinária – realizada aos (4) quatro dias do mês de junho 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 quatro de junho 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 Maria Ramos Inácio, através do
Ofício nº 6/2018 – AFA/23 - 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 Quinta Sessão Ordinária,
realizada em 21/5/2018. 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 Quinta Sessão Ordinária, realizada em 21/5/2018.
EXPEDIENTE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: PROJETO DE LEI Nº 26/2018 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do ofício nº 43/2018 e do Projeto de
Lei nº 26/2018. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº
26/2018 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional,
composta por bombeiros civis, nos estabelecimentos que menciona e dá outras
providências” 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
26/2018 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
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.
PROJETO DE LEI Nº 27/2018 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura
do ofício nº 44/2018 e do Projeto de Lei nº 27/2018. Terminada a leitura o Presidente
consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 27/2018 que “Suplementa o valor do auxílio
financeiro/subvenção concedida ao Serviços de Obras Sociais - SOS 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 27/2018 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 29/2018 – O Presidente determinou ao primeiro
secretário a leitura do ofício nº 46/2018 e do Projeto de Lei nº 29/2018. O Vereador
Wellington Floriano Rosa pediu a dispensa da leitura do Projeto de Lei nº 29/2018 por
se tratar de matéria de conhecimento de todos Vereadores. O Presidente, colocou em
votação o requerimento do Vereador Wellington Floriano Rosa o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes, ficando aprovada a dispensa da leitura.
Dando prosseguimento o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 29/2018 que
“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento econômico e
sustentável - COMDES e dá outras providências” 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 29/2018 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 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. PROJETO DE LEI Nº 30/2018 – O Presidente
determinou ao primeiro secretário a leitura do ofício nº 47/2018 e do Projeto de Lei nº
30/2018. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 30/2018
que “Dispõe sobre autorização para celebração de convênio e termos aditivos com o
Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda 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 30/2018 fosse incluso na Ordem do Dia
da presente sessão dispensando os pareceres das Comissões”. A seguir o Presidente
colocou em votação o requerimento Vereador Antonio 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 31/2018 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do ofício nº 48/2018 e do Projeto de
Lei nº 31/2018. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº
31/2018 que “Autoriza o fornecimento de alimentação eventuais a autoridades em visita
oficial ou aos policiais militares e/ou civis em operações de reforço de efetivo extraordinário
no Município de Morro Agudo 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 31/2018 fosse incluso na Ordem do Dia da
presente sessão dispensando os pareceres das Comissões”. A seguir o Presidente colocou
em votação o requerimento Vereador 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 Ofício nº 140/2018 informando o recebimento de recursos
financeiros de transferências constitucionais e voluntárias do exercício creditados à partir
de 27/4/2018 no valor de total de R$ 3.623.918,15 (três milhões, seiscentos e vinte e três
mil, novecentos e dezoito reais e quinze centavos). EXPEDIENTE APRESENTADO PELO
PODER LEGISLATIVO: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 5/2018 – O
Presidente determinou ao 1º Secretário a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº
5/2018 de autoria do Presidente Danilo Luís Guarnieri Maurício. O Vereador Wellington
Floriano Rosa pediu a dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2018 por
se tratar de matéria de conhecimento de todos Vereadores. O Presidente, colocou em
votação o requerimento do Vereador Wellington Floriano Rosa o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes, ficando aprovada a dispensa da leitura.
Dando prosseguimento o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Decreto Legislativo
nº 5/2018, que "Regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Morro Agudo, o acesso
às informações previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e dá outras
providências” 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
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
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.
ENVIO DE OFÍCIOS: O Presidente abriu a palavra aos Vereadores para o envio de seus
Ofícios. Vereador Antônio Francisco de Almeida, Ofício nº 6/2018-AFA/24; Vereador
Marcos Antônio Vicari, Ofícios nº 7/2018 – MAV/22 – CMMA; Vereador Roberto
Salvador, Ofícios nº 10/2017 – RS/8 – CMMA; Vereador Wellington Floriano Rosa,
Ofícios nº 3/2018-WFR/40 - CMMA. EXPEDIENTE RECEBIDO DE TERCEIROS:
Comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros para o Município que totalizaram R$ 59.364,60 (cinquenta e nove mil,
trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos); Comunicados do Ministério da
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros (janeiro a maio) para o Município
que totalizaram R$ 4.033.208,43 (quatro milhões, trinta e três mil, duzentos e oito reais e
quarenta e três centavos). ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 26/2018 – O
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei complementar nº 26/2018 que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional, composta por
bombeiros civis, nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências”. Fez uso da

palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “Senhor
presidente este projeto é de suma importância. Hoje nós temos aqui a presença dos
bombeiros civis e eles já estiveram aqui presentes no ano passado e nós já havíamos
falado com eles da importância e encaminhamos ao Senhor Prefeito o anteprojeto para que
este projeto viesse ter validade no município de Morro Agudo. Graças a Deus, graças ao
momento, graças a tudo aquilo que vem acontecendo a sensibilidade do prefeito atual,
resolve retornar este projeto para nós. É um momento de alegria e vitória. Alegria porque
nós estamos conseguindo implantar em Morro Agudo este projeto que vem de encontro
com o progresso e também é muito importante, porque vamos ter aqui no município de
Morro Agudo este trabalho. A partir do momento que nós temos um trabalho feito pelo
poder civil,um trabalho feito por especialistas, porque eles fizeram um curso para isso, eles
tem conhecimento e pode ter certeza que a segurança será maior nos eventos e
festividades dentro do nosso município. Então senhor presidente, senhores Vereadores, eu
conclamo aos senhores vereadores que votem sim por unanimidade para que este projeto
seja aprovado e que esta lei não seja engavetada, seja, efetivamente exigida pelo senhor
prefeito e pelas autoridades competentes do município”. Fez uso da palavra o Vereador
Roberto Salvador que assim se manifestou: “Acho que o Vereador Wellington Floriano
Rosa já esclareceu bem a importância desse projeto para todos nós, para vocês, para o
município, para o povo todo. Eu quero apenas parabenizar vocês. Eu acho que a insistência
de vocês e a responsabilidade em tornar os eventos públicos mais seguros fez valer com
que o projeto viesse para nós e com certeza nós o aprovaríamos. Então parabéns pela
insistência, pelo trabalho, pelo profissionalismo e responsabilidade de vocês”. Fez uso da
palavra o Vereador Adilson Fabiano Roque que assim se manifestou: “Gostaria de
parabenizar o Senhor Prefeito por ter enviado esse projeto, parabenizar os bombeiros que
estão aqui esta noite e gostaria também que os senhores vereadores apoiassem este
projeto”. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Francisco de Almeida que assim se
manifestou: “Da mesma forma que diz meus colegas este projeto é de suma importância,
por isso mesmo que eu pedi que fosse para a ordem do dia, então eu acho que não tenho
que dizer mais nada”. Fez uso da palavra o Presidente Danilo Luís Guarnieri Maurício
que assim se manifestou: “Como o Vereador Wellington Floriano Rosa falou, ano passado
vocês estiveram aqui e todos os vereadores fizeram um anteprojeto e todos assinaram,
encaminhamos ao Senhor Prefeito e na oportunidade não voltou esse projeto para nós e
agora o prefeito Vinicius encaminhou, teve a sensibilidade de encaminhar. A importância
desse projeto não só pelo trabalho que vocês fazem, mais também pela prevenção, muito
importante para o município nos eventos que temos nos finais de semana e isso traz só
segurança para a população. Então é um compromisso com o Legislativo que está sendo
atendido agora pelo Executivo, parabéns a todos vocês”. Terminada a discussão o
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 26/2018 o qual foi aprovado por oito
votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o Presidente não vota nessa
matéria. PROJETO DE LEI Nº 27/2018 – O Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 27/2018 que “Suplementa o valor do auxílio financeiro/subvenção concedida ao
Serviços de Obras Sociais - SOS e dá outras providências”. Não havendo a manifestação de
nenhum Vereador o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 27/2018 o qual foi
aprovado por oito votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o Presidente não
vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 29/2018 – O Presidente colocou em discussão
o Projeto de Lei nº 29/2018 que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento econômico e sustentável - COMDES 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 29/2018 o qual foi aprovado por oito votos favoráveis dos
Vereadores presentes, sendo que o Presidente não vota nessa matéria. EMENDA
MODIFICATIVA Nº 2/2018 – o Presidente determinou a primeiro secretário a leitura da
Emenda modificativa nº 2/2018 de autoria do Vereador Roberto Salvador. Terminada a
leitura o Presidente colocou em discussão a Emenda Modificativa nº 2/2018 ao Projeto de
Lei nº 29/2018. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se
manifestou: “Quando a gente fala do conselho municipal de desenvolvimento econômico e
sustentável é de suma importância. Eu já estive presente no Desenvolve SP, na Invest SP.
São todos órgãos do governo que ajudam o desenvolvimento do município e quando a
gente cria um conselho estamos criando um conselho com a força viva do município e a

partir do momento que temos dois representantes do Legislativo esses dois representantes
vão elevar aquilo que nós temos de intenção para o Conselho, para que possa ser discutido
no conselho e para que isso possa melhorar a vida da população no contexto geral, então é
de suma importância aprovar a emenda essa alteração da alínea b que é de suma
importância”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se manifestou:
“Apenas justificando a sugestão dessa emenda eu penso que quanto maior for a
representatividade do Poder Legislativo tanto melhor será para o funcionamento do
Conselho assim como a próxima emenda que será lida, fez a mesma justificativa que
quanto maior a representação da sociedade civil esse conselho estará melhor representado
e mais competente tornará”. Terminada a discussão o Presidente colocou em votação a
Emenda Modificativa nº 2/2018, a qual foi aprovada por oito votos favoráveis dos
Vereadores presentes, sendo que o Presidente não vota nessa matéria. EMENDA
MODIFICATIVA Nº 3/2018 – o Presidente determinou a primeiro secretário a leitura da
Emenda modificativa nº 3/2018 de autoria do Vereador Roberto Salvador. Terminada a
leitura o Presidente colocou em discussão a Emenda Modificativa nº 3/2018 ao Projeto de
Lei nº 29/2018. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim
se manifestou: “Venho dizer da importância da participação da sociedade, da força viva do
município em trabalhar em acompanhar o desenvolvimento do nosso município. Quando
nós temos a oportunidade de ter um conselho formado por pessoas de reputação ilibada
reconhecendo a liderança do município pode ter certeza que nós vamos conseguir caminhar
de braços fortes, firmes e largos rumo ao progresso, ao desenvolvimento. Então é de suma
importância que a gente aprove também essa alteração da alínea ‘i’ do inciso II do art. 6º
do projeto de lei nº 29/2018”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que
assim se manifestou: “Aproveito esse momento para parabenizar o Senhor Prefeito Vinicius
pela iniciativa embora tenha sido um pedido nosso a bastante tempo eu estou muito feliz
na noite de hoje com a criação do COMDES. Esse Conselho ele terá, dará uma amplitude
maior nas discussões de tudo aquilo que o município precisa. Eu creio que quase todos os
municípios que criaram esse Conselho e sobretudo eu conclamo aqui o Poder Legislativo e
especialmente o Poder Executivo possa fazê-lo com maior transparência, lisura e
competência possível, não levando em consideração questões políticas partidárias de
grupos afins, mais sobretudo, de verdade mesmo, o desenvolvimento do nosso município
que não tenha interesses nem corporativo e nem políticos partidários de grupos nenhum.
Se nós fizermos com transparência, com capacidade técnica, moral, intelectual, eu acredito
de verdade que o município dará um salto bastante interessante e estará no caminho certo
para buscar esse desenvolvimento e atender a população daquilo que for necessário”.
Terminada a discussão o Presidente colocou em votação a Emenda Modificativa nº 3/2018,
a qual foi aprovada por oito votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o
Presidente não vota nessa matéria. PROJETO DE LEI Nº 30/2018 – O Presidente colocou
em discussão o Projeto de Lei nº 30/2018 que “Dispõe sobre autorização para celebração
de convênio e termos aditivos com o Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda 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 30/2018, o qual foi aprovado por oito
votos favoráveis dos Vereadores presentes, sendo que o Presidente não vota nessa
matéria. PROJETO DE LEI Nº 31/2018 – O Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 31/2018 que “Autoriza o fornecimento de alimentação eventuais a autoridades em
visita oficial ou aos policiais militares e/ou civis em operações de reforço de efetivo
extraordinário no Município de Morro Agudo e dá outras providências”. Fez uso da palavra
o Vereador Roberto Salvador que assim se manifestou: “Queria só uma ressalva aqui
com relação a esta alimentação para os deputados. Gostaria de dizer que eu vou votar
favorável no projeto que é importante, mas em nome dos policiais que vem aqui prestar
serviços a nossa comunidade, nós já vimos o resultado com operações realizadas
anteriormente aqui, mais com relação aos deputados eu gostaria dessa ressalva, deputados
ganham muito bem têm privilégios até certo ponto umas mordomias e a maioria de nos
cidadãos de bem, nem aprovamos. Então eu gostaria que, embora não tem como fazer isto
agora, o projeto acredito que vai ser aprovado na integra, mais eu quero conclamar em
publico que nós aqui do Poder Legislativo quanto o Poder Executivo faça isso com a maior
sensibilidade possível, afinal de contas o objetivo da minha fala é só essa, deputado ganha
bem, não precisa de pagar almoço para eles”. Encerrada a discussão o Presidente colocou

em votação o Projeto de Lei nº 31/2018, o qual foi aprovado por oito votos favoráveis dos
Vereadores presentes, sendo que o Presidente não vota nessa matéria. PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 5/2018 – O Presidente colocou em discussão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 5/2018 que "Regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Morro
Agudo, o acesso às informações previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e
dá outras providências”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se
manifestou: “Esse projeto de Decreto Legislativo acho que vem a bom tempo ou não um
pouco atrasado mais a gente vê que afinal de contas o Brasil, me parece que começa a
caminhar em sentido de transparência, a gente acredita que a Câmara já faz uma
transparência de razoavelmente muito boa, mas agora a pedido também do Ministério
Público do Tribunal de Contas e da vontade do nosso Presidente. Inclusive a poucos dias
conversamos, acho que vira um novo projeto de lei, logo na sequência para tornar
internamente mais transparente. A transparência tem que ser total e absoluta a população
precisa saber virgula por virgula daquilo que é feito com o dinheiro público e com os bens
públicos. Então parabéns a você Presidente por essa iniciativa”. Fez uso da palavra o
Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se manifestou: “O serviço de informação
ao cidadão vinculado à Presidência da casa é de suma importância dar transparência a tudo
aquilo que nós estamos fazendo. É de suma importância também que o cidadão possa ter
acesso, mais que ele busque esse acesso também. Não adianta darmos essa transparência
mas o cidadão não fazer valer esse direito de buscar essa informação. Então tudo aquilo
que nós fazemos, estamos fazendo com lisura, com transparência e isso tem sim que ser
colocado a disposição da população para que não reste dúvida alguma daquilo que nós
estamos fazendo para que não reste dúvida alguma da licitura que estamos fazendo dos
nossos atos. Então todas as vezes que damos publicidade, todas as vezes que colocamos a
disposição da população e que a população se incluísse junto a isso. Esta de parabéns o
Decreto e vamos colocar a disposição o trabalho que estamos fazendo”. Encerrada a
discussão o Presidente colocou em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2018, 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: Roberto Salvador; Wellington Floriano Rosa e Danilo Luís Guarnieri
Maurício. 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 18 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 21 horas 30 minutos
determinando lavrar a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada.
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