Ata da Vigésima Oitava (28ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro
Agudo - Sessão Ordinária – realizada aos dezenove (19) dias do mês de
fevereiro 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 dezenove de fevereiro 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 Wellington Floriano Rosa, pediu um
minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento de Ademir Santiago
através do Ofício nº 3/2018 – WFR/18 – CMMA; O Vereador Marcos Antônio
Vicari, pediu um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento de
Agostinho Ferreira Proença, através do Ofício nº 7/2018 – MAV/4 – CMMA; O
Vereador Elvis Júnio Marques, pediu um minuto de silêncio em homenagem
póstuma aos falecimentos de Saulo Martins de Oliveira e Maria Aparecida da
Silva Oliveira, através do Ofício nº 8/2018 – EJM/1-2 – 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 das Atas da Vigésima Quarta Sessão Ordinária, realizada em
4/12/2017; Ata da Vigésima Quinta Sessão Extraordinária realizada em
12/12/2017; Ata da Vigésima Sexta Sessão Extraordinária realizada em
20/12/2017; Ata da Vigésima Sétima Sessão Extraordinária realizada em
5/2/2018. 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 aprovadas as Atas Vigésima Quarta Sessão
Ordinária, realizada em 4/12/2017; Ata da Vigésima Quinta Sessão
Extraordinária realizada em 12/12/2017; Ata da Vigésima Sexta Sessão
Extraordinária realizada em 20/12/2017; Ata da Vigésima Sétima Sessão
Extraordinária realizada em 5/2/2018. EXPEDIENTE RECEBIDO DO PODER
EXECUTIVO: PROJETO DE LEI Nº 9/2018 – O Presidente determinou ao
primeiro secretário a leitura do Ofício nº 15/2018 e do Projeto de Lei nº 9/2018
de autoria do Executivo Municipal. Terminada a leitura o Presidente consultou a
Casa se o Projeto de Lei nº 9/2018 que “Dispõe sobre alterações na lei 2915/14
e dá outras providências” será considerado objeto de deliberação. Fez uso da
palavra o Vereador José Roberto Picitelli dos Santos que pediu que o
Projeto de Lei nº 9/2018 fosse incluso na Ordem do Dia dispensando os
pareceres das Comissões. A seguir o Presidente colocou em votação o
requerimento do Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, o qual foi
aprovado por unanimidade dos Vereadores sendo o referido Projeto incluso na
Ordem do Dia da presente sessão. Comunico que o Prefeito Municipal
encaminhou através dos Ofícios nº 254, 258, 261, 265 e 269/2017
(dezembro/2017), Ofícios nº 4, 6, 9, 12, 13, 14/2018 (janeiro/2018) e Ofícios nº
16 e 18/2018 (fevereiro/2018) informando o recebimento de recursos financeiros

de transferências constitucionais e voluntárias do exercício creditados à partir de
8/12/2017 à 9/2/2018 no valor de R$ 6.410.374,43 (seis milhões,
quatrocentos e dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três
centavos – dezembro/2017); R$ 5.246.351,75 (cinco milhões, duzentos e
quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos
– janeiro/2018) e R$ 1.607.129,58 (um milhão, seiscentos e sete mil, cento e
vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos – fevereiro/2018). O Presidente
comunicou que o Prefeito Municipal encaminhou através de Ofício Especial os
Balancetes da Municipalidade referente aos meses de novembro e
dezembro/2017.
Balancete do mês de novembro/2017 - Receita - R$
7.589.814,45 (sete milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e
quatorze reais e quarenta e cinco centavos);
Despesa
Paga
–
R$
8.371.972,94 (oito milhões, trezentos e setenta e um mil, novecentos e setenta
e dois reais e noventa e quatro centavos); Saldo da Prefeitura Municipal – R$
8.503.068,63 (oito milhões, quinhentos e três mil, sessenta e oito reais e
sessenta e três centavos).Balancete do mês de dezembro/2017 - Receita R$ 11.737.281,12 (onze milhões, setecentos e trinta e sete mil, duzentos e
oitenta e um reais e doze centavos); Despesa Paga – R$ 14.807.442,35
(quatorze milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e
trinta e cinco centavos); Saldo da Prefeitura Municipal – R$ 6.056.239,24
(seis milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte
e quatro centavos). EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PODER
LEGISLATIVO: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/2018 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Projeto de Decreto
Legislativo nº 1/2018 de autoria do Vereador Antônio Francisco de Almeida.
Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Decreto
Legislativo nº 1/2018 que “Concede o Título de Cidadão Morroagundese ao
senhor ANTÔNIO CARLOS CAMPOS MACHADO e dá outras providências será
considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Antônio
Francisco de Almeida que pediu que o referido projeto 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 unanimidade de votos dos Vereadores presentes, sendo o Projeto
incluso na Ordem do Dia da presente sessão. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2/2018 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2018 de autoria do Vereador
Danilo Luís Guarnieri Maurício. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa
se o Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2018 que “Concede o Título de Cidadão
Morroagundese ao senhor LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI e dá outras
providências será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o
Vereador José Roberto Picitelli dos Santos que pediu que o referido projeto fosse
incluso na Ordem do Dia dispensando os pareceres das Comissões. A seguir o
Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador Danilo Luís Guarnieri
Maurício, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores
presentes, sendo o Projeto incluso na Ordem do Dia da presente sessão.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3/2018 – O Presidente determinou
ao primeiro secretário a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2018 de
autoria do Vereador Danilo Luís Guarnieri Maurício. Terminada a leitura o
Presidente consultou a Casa se o Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2018 que
“Concede o Título de Cidadão Morroagundese ao senhor OCIMAR DONIZETI LEO
OLIVEIRA e dá outras providências” será considerado objeto de deliberação. Fez

uso da palavra o Vereador José Roberto Picitelli dos Santos que pediu que o
referido projeto fosse incluso na Ordem do Dia dispensando os pareceres das
Comissões. A seguir o Presidente colocou em votação o requerimento do
Vereador José Roberto Picitelli Dos Santos, o qual foi aprovado por unanimidade
de votos dos Vereadores presentes, sendo o Projeto incluso na Ordem do Dia da
presente sessão. O Presidente informou aos presentes que os balancetes da
Câmara Municipal referentes aos meses de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018
estão a disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. 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/6; Vereador
Antônio Francisco de Almeida, Ofícios nº 6/2018-AFA/3-5; Vereador César
Reginaldo Ribeiro, Ofícios nº 4/2018-CRR/3-4; Vereador Danilo Luis
Guarnieri Maurício, Ofício nº 5/2018-DLGM/8-13; Elvis Júnio Marques, Ofício
nº 8/2018- EJM/3; Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, Ofício nº
9/2018 – JRPS/1-3; Vereador Marcos Antônio Vicari, Ofício nº 7/2018MAV/5; Vereador Roberto Salvador, Ofícios nº 10/2018-RS/1-2; Vereador
Wellington Floriano Rosa, Ofícios nº 3/2018-WFR/19-20. EXPEDIENTE
RECEBIDO DE TERCEIROS: Comunicados do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros para o Município de janeiro a
dezembro/2017 que totalizaram R$ 6.396.182,26 (seis milhões, trezentos e
noventa e seis mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos);
Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros para o Município que totalizaram R$ 393.893,60 (trezentos e
noventa e três mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos);
Ofício nº 927/2017 da Gerencia Executiva de Governo da Caixa Econômica
Federal de Ribeirão Preto informando a celebração de contrato de repasse nº
856937/2017 operação 1041412-86 que tem por finalidade Recapeamento
asfáltico de vias públicas urbanas do município de Morro Agudo. O valor a ser
repassado é de R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e
cinquenta reais) sendo a contrapartida do município de Morro Agudo a quantia
de R$9.393,44. Ofício nº 15/2018 do Instituto de Previdência Municipal de
Morro Agudo – IPREMO, encaminhando os Balancetes do IPREMO referentes aos
meses de setembro, outubro e novembro de 2017. Saldo do balancete do
mês de setembro de 2017 – R$ 25.257.539,85 (vinte e cinco milhões,
duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e
cinco centavo); Saldo do Balancete do mês de outubro de 2017 – R$
25.703.713,68 (vinte e cinco milhões, setecentos e três mil, setecentos e treze
reais e sessenta e oito centavos). Saldo do balancete do mês de novembro
de 2017 – R$ 26.263.049,61 (vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e três
mil, quarenta e nove reais e sessenta e um centavos). ORDEM DO DIA:
PROJETO DE LEI Nº 9/2018 – O Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei nº 9/2018 que “Dispõe sobre alterações na lei 2915/14 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 9/2018 o qual
foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis dos Vereadores presentes, a
exceção do Presidente que não vota nessa matéria. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1/2018 – O Presidente colocou em primeira discussão o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2018 que “Concede o Título de Cidadão
Morroagundese ao senhor ANTÔNIO CARLOS CAMPOS MACHADO e dá outras
providências”. Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso
da palavra o Presidente colocou em primeira votação pelo rito nominal o Projeto

de Decreto Legislativo nº 1/2018. 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 1/2018 foi aprovado 9 (nove)
votos favoráveis dos Vereadores presentes. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2/2018 – O Presidente colocou em primeira discussão o
Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2018 que “Concede o Título de Cidadão
Morroagundese ao senhor LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI e dá outras
providências”. Fez uso da palavra o Presidente Danilo Luis Guarnieri
Maurício que assim se manifestou: “Eu gostaria de pedir o apoio de todos os
Vereadores para o Deputado Baleia, todos tem visto o trabalho que ele vem
desempenhando ao longo dos anos inclusive em Morro Agudo então nada mais
justo do que conceder a ele o titulo de cidadão morroagudense ao deputado que
tem sempre trabalhado por Morro Agudo, peço apoio dos demais colegas”.
Terminada a discussão o Presidente colocou em primeira votação pelo rito
nominal o Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2018. 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 2/2018 foi
aprovado 9 (nove) votos favoráveis dos Vereadores presentes. PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 3/2018 – O Presidente colocou em primeira
discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2018 que “Concede o Título de
Cidadão Morroagudense ao senhor OCIMAR DONIZETI LEO OLIVEIRA e dá outras
providências”. Fez uso da palavra o Presidente Danilo Luis Guarnieri
Maurício que assim se manifestou: “Da mesma forma eu gostaria de pedir o
apoio dos demais Vereadores ao Deputado Estadual Leo Oliveira que também
não só nesse mandato, mas também quando foi deputado na década de 90
sempre ajudou e sempre colaborou com nosso município, então nada mais justo
do que conceder o titulo de cidadão morroagudense ao Deputado Leo Oliveira”.
Terminada a discussão o Presidente colocou em primeira votação pelo rito
nominal o Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2018. 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 3/2018 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: Antônio Francisco de Almeida; Wellington Floriano Rosa. 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 5 de março 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, 19 de fevereiro de 2018.
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