Ata da Décima Quarta (14ª) - Sessão da Câmara Municipal de Morro Agudo Sessão Ordinária – realizada aos sete dias (7) do mês de agosto 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 sete de agosto 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 Delvair Kel, através do Ofício nº 11/2017 – AFA/40
– CMMA e de Luiz Carlos Malaguti, através do Ofício nº 11/2017 – AFA/41 CMMA. O Presidente informou que os ofícios de pesar solicitados seriam
encaminhados as famílias enlutadas. O Presidente Danilo Luis Guarnieri
Maurício, pediu um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos
falecimentos de Susana Souza Santos, através do Ofício nº 9/2017 –
DLGM/115 – CMMA; de Vanderlei dos Santos, através do Ofício nº 9/2017 –
DLGM/116 – CMMA; e de Angélica Cristina da Silveira Ortega, através do Ofício nº
9/2017 – DLGM/117 – CMMA. O Presidente determinou ao Primeiro Secretário
que efetuasse a leitura da Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária, realizada
em 19/6/2017. 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 Terceira Sessão Ordinária, realizada em
19/6/2017. EXPEDIENTE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: PROJETO DE LEI
Nº 20/2017 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº
39/2017 e do Projeto de Lei nº 20/2017 de autoria do Executivo Municipal. Terminada a
leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 20/2017 que “Dispõe sobre
a alteração e criação dos cargos que especifica” será considerado objeto de
deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Elvis Júnio Marques que solicitou que
o Projeto de Lei nº 20/2017 fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão
dispensando os pareceres das Comissões. Encerrada 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 consequência o
Projeto de Lei nº 20/2017 incluso na Ordem do Dia da presente sessão. PROJETO
DE LEI Nº 24/2017 – O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício
nº 50/2017 e do Projeto de Lei nº 24/2017 de autoria do Executivo Municipal. Terminada a
leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 24/2017 que “Dispõe sobre
a autorização para promover acordos judiciais e extrajudiciais em processos
administrativos e judiciais em que o Município de Morro Agudo for interessado ou
parte e dá outras providências” será considerado objeto de deliberação. Fez uso da
palavra o Vereador Antônio Francisco de Almeida. Encerrada a discussão o
Presidente colocou em votação o Requerimento do Vereador Antônio Francisco
de Almeida o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores
presentes, ficando por consequência o Projeto de Lei nº 24/2017, incluso na

Ordem do Dia da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 25/2017 – O Presidente
determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 51/2017 e do Projeto de Lei nº
25/2017 de autoria do Executivo Municipal. Terminada a leitura o Presidente consultou a
Casa se o Projeto de Lei nº 25/2017 que “Dispõe sobre a suplementação da subvenção
social concedida ao SOS - Serviços de Obras Sociais, APAE e Nucleal e dá outras providências”
será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Adilson
Fabiano Roque que solicitou que o Projeto de lei nº 25/2017 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 Adilson
Fabiano Roque o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores
presentes ficando por conseguinte o Projeto de Lei nº 25/2017 incluso na Ordem
do Dia da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 26/2017 – O Presidente
determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 53/2017 e do Projeto de Lei nº
26/2017 de autoria do Executivo Municipal. Terminada a leitura o Presidente consultou a
Casa se o Projeto de Lei nº 26/2017 que “Revoga a Lei nº 3.042, de 29 de dezembro
de 2016” será considerado objeto de deliberação. Fez uso da palavra o Vereador
Marcos Antônio Vicari que solicitou que o Projeto de Lei nº 26/2017 foi
encaminhado as Comissões. Encerrada a discussão o Presidente colocou em votação
o Requerimento do Vereador Marcos Antonino Vicari o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes e o projeto de Lei nº 26/2017
enviado as Comissões da Casa. PROJETO DE LEI Nº 27/2017 – O Presidente
determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 174/2017 e do Projeto de Lei nº
27/2017. Terminada a leitura o Presidente informou a Casa de Leis que o Projeto de Lei
nº 27/2017 que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2018 e dá outras providências” tramitará nas Comissões conforme
calendário em anexo a pauta da sessão. PROJETO DE LEI Nº 28/2017 – O
Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do Ofício nº 54/2017 e do Projeto de
Lei nº 28/2017 de autoria do Executivo Municipal. Terminada a leitura o Presidente
consultou a Casa se o Projeto de Lei nº 28/2017 que “Altera a Lei 2.238 de
21/05/2002 que regulamenta a compensação de dívida ativa inscrita com prestação
de serviços de mão de obra temporária 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 28/2017
fosse incluso na Ordem do Dia da presente sessão dispensando os pareceres das
Comissões”. Encerrada a discussão o Presidente colocou em votação o
Requerimento do Vereador Antônio Francisco de Almeida o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes ficando por
conseguinte o Projeto de Lei nº 28/2017 incluso na Ordem do Dia da presente
sessão. O Presidente comunicou que o Prefeito Municipal encaminhou através do
Ofício nº 146, 148, 149, 160, 162, 163, 170 E 175/2017 informando o recebimento
de recursos financeiros de transferências constitucionais e voluntárias do exercício
creditados à partir de (21/6/2017 até 1/8/2017) no valor de total de R$
4.134.026,11 (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, vinte e seis reais
e onze centavos). O Presidente comunicou que o Prefeito Municipal encaminhou
através de Ofício Especial os Balancetes da Municipalidade referentes aos meses de
maio e junho/2017. BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2017 - RECEITA - R$
11.164.116,34 (onze milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e dezesseis reais
e trinta e quatro centavos); DESPESA PAGA – R$ 9.537.836,02 (nove milhões,
quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e dois centavos);
SALDO DA PREFEITURA MUNICIPAL – R$ 10.442.508,30 (dez milhões,
quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oito reais e trinta centavos).

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECEITA - R$ 7.534.065,50 (sete
milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, sessenta e cinco reais e cinquenta
centavos); DESPESA PAGA – R$ 8.342.715,57 (oito milhões, trezentos e quarenta e
dois mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos); SALDO DA
PREFEITURA MUNICIPAL – R$ 9.274.786,73 (nove milhões, duzentos e setenta e
quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos).
EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PODER LEGISLATIVO: PROJETO DE LEI Nº
4/2017 – CMMA - O Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura do
Projeto de Lei nº 4/2017 – CMMA de autoria do Presidente Danilo Luis Guarnieri
Maurício. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa se o Projeto de Lei nº
4/2017 – CMMA que “Institui no âmbito do Município de Morro Agudo, a Semana de
Conscientização para Proteção dos Animais” 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 28/2017 fosse incluso na Ordem do Dia da presente
sessão dispensando os pareceres das Comissões”. Encerrada a discussão 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 Projeto de Lei nº 4/2017 – CMMA, incluso na Ordem do Dia da
presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 5/2017 – CMMA - O Presidente determinou
ao primeiro secretário a leitura do Projeto de Lei nº 5/2017 – CMMA de autoria do
Vereador César Reginaldo Ribeiro. Terminada a leitura o Presidente consultou a Casa
se o Projeto de Lei nº 5/2017 – CMMA que “Dispõe sobre a publicação no Portal
Transparência da Prefeitura Municipal dos saldos de estoque de medicamentos no
Município de Morro Agudo e dá outras providências” será considerado objeto de
deliberação. Fez uso da palavra o Vereador César Reginaldo Ribeiro que assim se
manifestou: “Eu gostaria que esse ofício fosse incluso na Ordem do Dia, dispensando
os pareceres das Comissões”. Encerrada a discussão Presidente colocou em votação
o requerimento do Vereador César Reginaldo Ribeiro o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos Vereadores presentes, ficando por conseguinte o Projeto
de Lei nº 5/2017 – CMMA, 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 11/2017-AFA/42; Elvis Júnio
Marques, Ofícios nº 7/2017- EJM/32-36; Vereador Marcos Antônio Vicari, Ofício
nº 5/2017-MAV/38; Vereador Roberto Salvador, Ofício nº 8/2017-RS/9;
Vereador Wellington Floriano Rosa, Ofícios nº 4/2017-WFR/74. EXPEDIENTE
RECEBIDO DE TERCEIROS: Comunicado do Ministério da Educação, informando
a liberação de recursos financeiros em (12, 13 e 18/7/2017) para o Município que
totalizaram R$ 586.210,19 (quinhentos e oitenta e seis mil, duzentos e dez reais e
dezenove centavos); Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação
de recursos financeiros (janeiro a agosto) para o Município que totalizaram R$
3.441.178,44 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e setenta e
oito reais e quarenta e quatro centavos); Ofício nº 127/2017 do Instituto de
Previdência Municipal de Morro Agudo – IPREMO, encaminhando os Balancetes do
IPREMO referentes aos meses de março, abril e maio de 2017; SALDO DO
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017 – R$ 24.523.249,35 (vinte e quatro
milhões, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e
cinco centavos); SALDO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2017 – R$
24.016.139,38 (vinte e quatro milhões, dezesseis mil, cento e trinta e nove reais e
trinta e oito centavos); SALDO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2017 – R$
24.611.524,54 (vinte e quatro milhões, seiscentos e onze mil, quinhentos e vinte e
quatro reais e cinquenta e quatro centavos); Ofício nº 473/2017 da Gerência

Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal de Ribeirão Preto informando que
encontram-se recurso financeiros sob bloqueio em 18/7/2017, no valor de R$
122.925,00 (cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais) sob a gestão
do Ministério das Cidades que tem por objetivo Obras de Infraestrutura e Mobilidade
Urbana. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 20/2017 - A seguir o Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº 20/2017 que “Dispõe sobre a alteração e
criação dos cargos que especifica”. Fez uso da palavra o Vereador Roberto
Salvador que assim se manifestou: “É preciso certas vezes alguma sensibilidade
com relação algumas necessidades que a Prefeitura tem, porém eu tenho que
observar nesse momento atual em que o Brasil passa por uma crise profunda nós
precisamos repensar algumas posturas com gasto de dinheiro e a ideia de criar mais
cargos também de aumentar os salários de alguns vai na contramão da realidade
que estamos enfrentando ultimamente. As famílias na grande maioria estão
cortando gastos. O próprio prefeito em outros projetos que serão apreciados e
votados aqui hoje alega as dificuldades principalmente das famílias mais carentes o
que eu vejo como contradição ele colocar num projeto que as famílias estão e
passando necessidades e necessitando do nosso apoio e creio que vai ter por
unanimidade por exemplo com relação ao saldo das dívidas que essas famílias tem
junto a fazenda municipal. Uma outra justificativa é que os cargos que ele está
precisando principalmente relativo a trabalhar na ACIMA que é relativo ao SEBRAE.
Hoje no Gabinete eu fiz uma sugestão que poderia realocar dois funcionários do
outro setor assim como tem funcionários da Prefeitura trabalhando na CIRETRAN, no
Fórum, eu tenho certeza que alguns funcionários se disporiam a ser realocados
para ajudar a população nesse trabalho com o SEBRAE. Quero registrar com relação
ao aumento que a gente não tem visto aumento, reajuste de salários, mudança de
referência para o pessoal que fica na rua tomando sol o dia todo trabalhando para
limpar a cidade para nós os funcionários de unidades básicas que ficam cuidando da
saúde da população de Morro Agudo; para muitos funcionários do Barracão que
fazem trabalho pesado e estão todos os dias expostos ao sol e outras intempéries;
aos professores que cuidam dessa meninada que são nossos filhos, nossos netos; O
PEB I principalmente que são aqueles que ensinam de 1º a 5º ano. Então ao meu
ver, não justifica de forma nenhuma nem a criação de cargos agora e muito menos o
aumento dessas referências se for para aumentar, nós seremos a favor de aumentar
para 100% dos funcionários, e não para meia dúzia de funcionários. Nesse momento
eu gostaria que nós Vereadores tivéssemos a sensibilidade para olhar exatamente a
crise a situação que o País está vivendo, tanta gente desempregada, ganhando
pouco”. Fez uso da palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se
manifestou: “Analisando o que foi dito pelo Vereador Salvador, no momento em que
foi solicitado recurso para o SOS, para a APAE e para a União Espírita Allan Kardec,
tem uma frase que diz o seguinte: ‘Principalmente nesse período de crise econômica
e escassez de recursos’. Vale lembrar que nós já temos no quadro da Prefeitura na
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nós temos um cargo de Assessor de
Assuntos Jurídicos; Na Procuradoria Jurídica nós temos dois cargos de advogado; No
Gabinete nós temos Assessor Jurídico também um cargo, vale lembrar também
senhores Vereadores, que a Prefeitura tem um contrato de número 7 com Pereira
Martins Advogados Associados, no valor de R$18.000,00 mês, fazendo um total em
12 meses de R$216.000,00 vale lembrar que o impacto financeiro que chegou até
nós fala dos cargos de Procurador Jurídico e Analista Administrativo Pleno. Nós temo
vários cargos que estão sendo criados na noite de hoje vale lembrar que se nós
analisarmos a possibilidade de colocar o número de cargos e preencher com o
número total de funcionários nós vamos ter um gasto mensal de R$ 35.551,00,

aproximado, analisando que o senhor Prefeito está pagando para os cargos em
comissão e alguns funcionários cerca de 36 a 40% a mais no salário isso com
relação ao Portal da Transparência ou seja, ao ano daria um total de R$426.603,56
vale lembrar que a gente ainda tem 40 meses”. O Presidente Danilo Luis
Guarnieri Maurício, fez uso da palavra para solicitar respeito as pessoas no
Plenário para o nobre Vereador acabar de concluir sua fala aqui, fazendo favor.
Retomou a palavra o Vereador Wellington Floriano Rosa que assim se
manifestou: “Seguindo então senhor Presidente ao ano daria aproximadamente
R$427.000,00 os 40 meses restantes dariam um total de R$1.423.000,00
aproximado se nós fossemos comprar ônibus para estudantes universitários no valor
de R$250.000,00 cada ônibus, nós compraríamos cinco ônibus para o transporte dos
estudantes universitários. Pensando na habitação, se nós comprássemos 24.500 m²,
ou seja, daria aproximadamente 85.750 m². Pensando nisso se comprássemos uma
área de 210 casas; se nós pensarmos em ambulância, se formos comprar
ambulância no valor de R$150.000,00 daria aproximadamente nove ambulâncias; e
pensando também no servidor da Prefeitura aquele que recebe o menor salário daria
um total de R$100,00 aproximadamente no pagamento de funcionário aquele que é
o servidor dos serviços gerais. Portanto senhor Presidente se nós analisarmos os
gastos que estão sendo feitos se nós analisarmos os gastos que estão sendo feitos
com os cargos e analisar já o gasto mensal que é de R$1.638.000,00 podemos dizer
que chega na casa de R$2.100.000,00. Analisamos então senhor Presidente e
senhores Vereadores, analisamos que os gastos acabam sendo muito grandes
enquanto que nós poderíamos estar dando oportunidade aquele que recebe menos,
aquele que é o trabalhador do serviços gerais assim como nós também poderíamos
senhor Presidente estar dando condições ao município de ter algumas obras a mais
assim como Unidade de Saúde, enfim se hoje aprovarmos, fizermos a aprovação
desses cargos na altura do campeonato, sim estaríamos andando na contramão da
realidade da situação momentânea. A situação tanto do município, a situação do
Estado e a situação da União ela não é nesse momento para a criação de cargos,
vale lembrar que já foram criados no mês de janeiro 23 cargos, no mês de fevereiro,
9 cargos, enquanto havia 90 cargos, hoje já existem mais de 130 cargos no
município. Não há então senhor Presidente nesse momento a necessidade de criação
de cargos. Então eu gostaria de concluir dizendo aos senhores Vereadores que nesse
momento a criação de cargos nós estaríamos tirando a oportunidade de fazermos
melhorias no nosso Município”. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Francisco
de Almeida que assim se manifestou: “Todos os Vereadores ouviram que o SEBRAE
somente virá para cá se criar aqueles dois cargos, foi eles que escolheram não foi
Vereador nem Prefeito, senão votarmos então o SEBRAE não vem. Outra coisa eu
acho que o nobre colega leu a atribuição do cargo aqui como se estivesse criando
porque ele falou um monte cargos aqui que não é realidade”. Fez uso da palavra o
Vereador Elvis Júnio Marques que assim se manifestou: “A gente esteve as 16
horas reunidos com o Prefeito todos os Vereadores aqui e ele explicou o que está
acontecendo. Vou resumir: 1º - Não está sendo esse monte de cargos são apenas 4
cargos; 2º - O Cargo de procurador jurídico, quantos Procuradores jurídicos tem na
Prefeitura hoje apenas um, ele vai se aposentar ele vai se aposentar em 2018; Está
sendo criado o cargo de procurador jurídico mas não é indicação, é prova, vai ser
efetivo pode ser que venha até pessoa de fora de Morro Agudo porque um dos seus
requisitos tem que ter OAB pode vir um advogado de fora e ganhar e ser o
procurador jurídico e que o Prefeito pediu, mas ele vai aposentar somente em 2018,
mas até o cara pegar o macete das coisas está escrito mas de 7.600 ações é para
ele ir vendo como o Davilson trabalha o que ele faz para quando ele aposentar essa

pessoa já está afiada sem o procurador jurídico hoje nenhum Prefeito toca ele tem
que ter a assessoria jurídica dele isso é porque ele vai se aposentar. Essa é a
explicação para o Procurador Jurídico; Como o Maurinho, disse, o SEBRAE veio o ano
passado em Morro Agudo o que aconteceu, nós fomos na ACIMA e o que eles
queriam um prédio, como faz parte do emprego a ACIMA ela entrou com a parte da
sala tanto é que tinha uma sala 3x3m eles não quiseram tinha que ser 4x4m tem
que ser e eles exigiram dois funcionários para trabalhar com eles e eles escolheram
as pessoas, eles levaram currículos, colocou na internet, fez a prova, fez tudo, e
escolheram as duas pessoas, eles não tem nada com Prefeitura, se fosse cargo que
o Prefeito já estava indicado fulano e sicrano, eu votaria contra isso, mas o Prefeito
não está indicando ninguém. O SEBRAE já tem o local que a ACIMA cedeu agora eles
precisam de dois funcionários vocês que o SEBRAE vai nos ajudar no nosso Distrito
Industrial ou não vai; O dia que eu fui lá, eles foram curto e grosso tem que fazer
isso, se quiser é isso não tem problema nenhum. Vocês tem um grande potencial de
terras nós precisamos gerar empregos aqui se vocês não quiserem nós vamos para
outra cidade O prefeito ia deixar ir embora para outra cidade, não ia; Agora porque
de duas pessoas que pediram para trabalhar que eles querem ensinar do jeito deles
não é indicação, como o Prefeito explicou para todos os Vereadores presentes isso
parece que está criando duzentos, trezentos cargos, não é são quatro cargos
essenciais para continuação do projeto a vinda do SEBRAE em setembro e o
Procurador Jurídico todo Prefeito precisa e ele vai se aposentar. Isso aqui não tem
indicação de ninguém O procurador jurídico será por prova ganhar quem ganhou”.
Fez uso da palavra o Vereador Roberto Salvador que assim se manifestou: “Só para
esclarecer ao nobre Vereador Maurinho e Vereador Elvis está aqui no adendo alertar
o procurador quanto a sua aposentadoria que se dará daqui a pouco mais de dois
anos, portanto não é o ano que vem, precisa colocar a população de acordo com a
verdade, daqui a pouco mais de dois anos. Então se manda um projeto desses daqui
a um ano e meio falando que irá precisar de procurador para prepará-lo de seis a
oito meses, eu creio que ele não terá o contraditório de ninguém aqui pois estamos
conscientes dessa necessidade. Não há a necessidade de contratar um procurador
agora se vai precisar dele daqui dois anos e pouco então tem tempo para pensar.
Com relação aos dois funcionários do SEBRAE na política faz tanto acordo, tanta
negociação, precisa de um esforço maior para sentar com o SEBRAE e entender esse
momento, ninguém é contra o SEBRAE eu fui que enviei o ofício ao Prefeito
parabenizando e ACIMA. Então pegue dois funcionários da Prefeitura, e aloca para
trabalhar na ACIMA para trabalhar no SEBRAE”. Fez uso da palavra o Vereador
Elvis Júnio Marques, que assim se manifestou: “Concluindo a fala, quando faz um
serviço braçal num dia, a gente ensina alguém a carpir, a varrer, mas coisa da
cabeça a pessoa tem que ter tempo. O dia que eles falaram se vocês quiserem bem,
senão vamos para outra cidade eu disse não pode o moço do SEBRAE trouxe a lousa
digital e explicou para gente, agora galinha que acompanha pato morre afogada”. O
Presidente colocou em votação pelo rito nominal o Projeto de Lei nº 20/2017. O
Presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a chamada para votação. O
Projeto de Lei nº 20/2017 foi aprovado por 6 (seis) votos favoráveis dos
Vereadores: Adilson Fabiano Roque, Antônio Francisco de Almeida, César Reginaldo
Ribeiro, Elvis Júnio Marques, José Roberto Picitelli dos Santos e Marcos Antônio
Vicari; e 2 (dois) contrários dos Vereadores: Roberto Salvador e Wellington
Floriano Rosa. PROJETO DE LEI Nº 24/2017 - A seguir o Presidente colocou em
discussão o Projeto de Lei nº 24/2017 que “Dispõe sobre a autorização para
promover acordos judiciais e extrajudiciais em processos administrativos e judiciais
em que o Município de Morro Agudo for interessado ou parte 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 24/2017 o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI
Nº 25/2017 – A seguir o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº
25/2017 que “Dispõe sobre a suplementação da subvenção social concedida ao SOS Serviços de Obras Sociais, APAE e Nucleal 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 25/2017 o qual foi aprovado por unanimidade de votos
dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 28/2017 – A seguir o Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº 28/2017 que “Altera a Lei 2.238 de
21/05/2002 que regulamenta a compensação de dívida ativa inscrita com prestação
de serviços de mão de obra temporária 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 28/2017 o qual foi aprovado por unanimidade de votos
dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 4/2017 – CMMA - A seguir o
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 4/2017 – CMMA que “Institui no
âmbito do Município de Morro Agudo, a Semana de Conscientização para Proteção
dos Animais”. Fez uso da palavra o presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício
que assim se manifestou: “Eu peço apoio aos nobres colegas para aprovar esse
projeto de autoria da APAMA, que é a Associação de Proteção dos Animais de Morro
Agudo, que todos Vereadores participaram de uma reunião com um dos membros
daquela entidade, então gostaria de pedir o apoio aos nobres Vereadores desse
projeto”. Não havendo a manifestação de nenhum Vereador em fazer uso da palavra
o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 4/2017 - CMMA o qual foi
aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. PROJETO DE LEI
Nº 5/2017 – CMMA - A seguir o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
nº 5/2017 – CMMA que “Dispõe sobre a publicação no Portal Transparência da
Prefeitura Municipal dos saldos de estoque de medicamentos no Município de Morro
Agudo 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 5/2017
– CMMA o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores presentes.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Presidente declarou aberta a palavra aos Vereadores
para suas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores:
Vereador Antônio Francisco Almeida; Vereador Elvis Júnio Marques; Vereador Roberto
Salvador; Vereador Adilson Fabiano Roque; Vereador Wellington Floriano Rosa. Nada
mais havendo a ser tratado o Presidente convocou os senhores Vereadores nos
termos do Artigo 199, do Regimento Interno da Câmara Municipal para Sessão
Ordinária que será realizada dia 21 de agosto 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 22 horas determinando lavrar á
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 7 de agosto de 2017.
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