Ata da Terceira (3ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo Sessão Ordinária – realizada aos vinte dias (20) do mês de Fevereiro 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 vinte de fevereiro 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 ANTÔNIO FRANCISCO DE ALMEIDA,
pediu um minuto de silêncio em homenagem, póstuma aos falecimentos de:
MAMORU HAYASHI, através do Ofício nº 11/2017 - AFA/1 – CMMA; EUNICE
MONTEIRO MARTINS, através do Ofício nº 11/2017 – AFA/2; BENEDITO
CORREIA GOMES, através Ofício nº 11/2017-AFA/3–CMMA; JOSÉ CARLOS
ROQUE, através do Ofício nº 11/2017-AFA/4-CMMA; MITSUI SUZUKI NISHI,
através do Ofício nº 11/2017-AFA/5. O Presidente determinou ao Primeiro
Secretário que efetuasse a leitura da Ata da Sessão Solene de Posse do
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores realizada em 1/1/2017 para 17ª
Legislatura; Ata da Sessão Solene de Eleição e Posse da Mesa Diretora da
Câmara Municipal para o biênio 2017/2018, realizada em 1/1/2017; Ata
da Primeira Sessão Extraordinária realizada em 24/1/2017; Ata da
segunda Sessão Extraordinária, realizada em 10/2/2017. O Vereador
Antonio 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
aprovadas as Atas da Sessão Solene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores realizada em 1/1/2017 para 17ª Legislatura; Ata da Sessão
Solene de Eleição e Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o
biênio 2017/2018, realizada em 1/1/2017; Ata da Primeira Sessão
Extraordinária realizada em 24/1/2017; Ata da segunda Sessão
Extraordinária, realizada em 10/2/2017. EXPEDIENTE RECEBIDO DO
PODER EXECUTIVO: PROJETO DE LEI Nº 12/2017 – O Presidente
determinou ao 1º secretário a leitura do Ofício nº 22/2017 e do Projeto de Lei nº
12/2017. Encerrada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei
nº 12/2017 que “Dispõe sobre o regime especial de pagamento dos empenhos
inscritos em restos a pagar do Município e dá outras providências” será
considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Elvis Júnio
Marques que assim se manifestou: “Eu gostaria que o Projeto de Lei nº 12/2017
fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão dispensando os pareceres das
Comissões”. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Francisco de Almeida que
assim se manifestou: “Eu gostaria que o projeto de lei nº 12/2017 fosse incluso
na Ordem do Dia da presente sessão pois ser de interesse da população”. Fez
uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se manifestou: “Eu
gostaria também que o Projeto de Lei nº 12/2017 fosse incluso na Ordem do
Dia” Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se

manifestou: “Eu também gostaria que o referido projeto de lei fosse votado
na Ordem do dia da presente sessão”. Terminada a discussão o Presidente
colocou em votação o requerimento do Vereador Elvis Júnio Marques, o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes, ficando por
conseguinte o referido projeto incluso na Ordem do Dia. PROJETO DE LEI Nº
13/2017 – O Presidente determinou ao 1º secretário a leitura do Ofício nº
23/2017 e do Projeto de Lei nº 13/2017. Encerrada a leitura o Presidente
consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 13/2017 que “Dispõe sobre alteração
nas Leis 1.530/91, 1.888/95 e 2.178/01, respectivamente referentes ao Fundo
Municipal da Saúde, ao Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente” será considerado objeto de
deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Elvis Júnio Marques que assim se
manifestou: “Eu gostaria que o Projeto de Lei nº 13/2017 fosse incluso na
Ordem do Dia da presente sessão dispensando os pareceres das Comissões”.
Terminada a discussão o Presidente colocou em votação o requerimento do
Vereador Elvis Júnio Marques, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos
Vereadores presentes, ficando por conseguinte o referido projeto incluso na
Ordem do Dia. O Presidente comunicou que o Prefeito Municipal encaminhou
através dos Ofícios nº 2, 3, 7, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 24, 27/2017 (janeiro e
fevereiro) informando o recebimento de recursos financeiros de transferências
constitucionais e voluntárias do exercício creditados à partir de 2/1/2017 no
valor de total de R$ 5.902.131,74 (cinco milhões, novecentos e dois mil, cento e
trinta e um reais e setenta e quatro centavos). O Presidente comunicou que o
Prefeito Municipal encaminhou através de Ofício Especial o Balancete da
Municipalidade referente aos meses de novembro e dezembro/2016.
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - RECEITA - R$ 9.616.590,09
(nove milhões, seiscentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa reais e nove
centavos). DESPESA – R$ 8.349.227,90 (oito milhões, trezentos e quarenta e
nove mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos). SALDO DA
PREFEITURA MUNICIPAL – R$ 8.442.230,26 (oito milhões quatrocentos e
quarenta e dois mil, duzentos e trinta reais e vinte e seis centavos).
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - RECEITA - R$
12.666.267,61 (doze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e
sessenta e sete reais e sessenta e um centavos). DESPESA – R$ 16.565.871,34
(dezesseis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e
um reais e trinta e quatro centavos). SALDO DA PREFEITURA MUNICIPAL –
R$ 5.052.326,88 (cinco milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e seis
reais e oitenta e oito centavos). EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PODER
LEGISLATIVO: LEITURA DE INDICAÇÕES: O Presidente determinou ao
segundo secretário a leitura das Indicações de nº 1/2017 apresentadas pelos
senhores Vereadores. O Presidente informou que as Indicações apresentadas
serão encaminhadas ao Executivo Municipal. O Presidente informou aos
presentes que os balancetes da Câmara Municipal referente aos meses de
dezembro de 2016 e Janeiro de 2017 estão 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 Danilo Luis Guarnieri
Maurício, Ofício nº 9/2017-DLGM/18-22; Vereador Elvis Junio Marques,
Ofício nº 7/2017-EJM/2-9; Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, Ofício
nº 6/2017-JRPS/2-3; Vereador Marcos Antonio Vicari, Ofício nº 5/2017MAV/6-7; Vereador Wellington Floriano Rosa, Ofício nº 4/2017-WFR/13-21,
José Roberto Picitelli dos Santos, Ofício nº 6/2016-JRPS/23. EXPEDIENTE

RECEBIDO DE TERCEIROS: O Presidente solicitou ao primeiro secretário
comunicar a Casa as correspondências recebidas de Terceiros: Comunicados
do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
para o Município que totalizaram R$ 290.454,00 (duzentos e noventa mil,
quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em dezembro de 2016; Comunicados
do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o
Município que totalizaram R$ 794.989,61 (setecentos e noventa e quatro mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos); Ofício nº 1083 e
1153/2016 da Gerencia Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal de
Ribeirão Preto informando que encontram-se recurso financeiros sob bloqueio
no valor de R$ 49.170,00 e 50.159,00 sob a gestão do Ministério das Cidades
que tem por objetivo Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no
Município. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 12/2017 – O Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº 12/2017 que “Dispõe sobre o regime
especial de pagamento dos empenhos inscritos em restos a pagar do Município 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
12/2017 o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores
presentes. PROJETO DE LEI Nº 13/2017 – O Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 13/2017 que “Dispõe sobre alteração nas Leis
1.530/91, 1.888/95 e 2.178/01, respectivamente referentes ao Fundo Municipal
da Saúde, ao Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente”. Não havendo a manifestação de nenhum
Vereador em fazer uso da palavra o Presidente colocou em votação o Projeto de
Lei nº 13/2017 o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores
presentes. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2/2017 - O Presidente colocou em
segunda discussão o Projeto de Resolução nº 2/2017 que “Dispõe sobre a
alteração da Resolução nº 2/2010 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 Resolução nº 2/2017. O
Presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a chamada para
votação nominal. O Projeto de Resolução nº 2/2017 foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
Fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Antônio Francisco de Almeida,
Elvis Júnio Marques, Wellington Floriano Rosa e Danilo Luis Guarnieri Maurício. A
seguir o Presidente convocou os senhores Vereadores nos termos do Artigo 199,
do Regimento Interno da Câmara Municipal para Sessão Ordinária que será
realizada dia 6 de março 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 e 20 minutos determinando
lavrar á presente ata que depois de lida e aprovada será assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 20 de fevereiro de 2017.
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