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            ATA Nº. 2.820
 
Reunião Ordinária, realizada em 01.06.2021.
Presidente: Vereador LUCIANO FORMENTIN PEREIRA.
1º Secretário: Vereador ROBSON FRANCISCONI.
Ao primeiro dia, do mês de junho, do ano de dois mil e vinte e um, com início às dezenove horas, reuniram-se, ordinariamente, na sede da Câmara Municipal de Morro da Fumaça, sito à Rua 20 de Maio, nº. 100, Centro, Município de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.830-000, os vereadores signatários desta respeitável missiva, bem como do competente livro de presença. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, o Presidente da Mesa Diretora: Vereador Luciano Formentin Pereira, presidindo a referida sessão, declarou aberta a mesma. Na seqüência, o Presidente solicitou que o 1º Secretário: Vereador Robson Francisconi, secretariasse os trabalhos. Adiante, passou ao EXPEDIENTE DO DIA, do qual constou: - Convite recebido da Associação de Moradores Amigos do Bairro Naspolini; Carta nº 047/FTC/2021, recebida da Ferrovia Tereza Cristina S/A, em resposta ao Requerimento nº 060/2021, de autoria do vereador Ricardo Pacagnan da Rocha; Mensagens nº 0239, 0240, 0241, 0242 e 0243/2021, recebida da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça, encaminhando resposta às Indicações nº 0159, 0208, 0320, 0337, 0338/2021, respectivamente; Ofício nº 01126/2021/GABSAP/SAP/MAPA, recebido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em resposta ao Requerimento nº 07/2021, de autoria dos vereadores: Luciano Formentin Pereira, Robson Francisconi e Ricardo Guedin. Todos os expedientes, supramencionados, foram lidos e despachados - in continenti -, conforme o teor dos mesmos, forma regimental. Nada mais havendo no Expediente, passou à ORDEM DO DIA, da qual constou: - Leitura do Parecer Técnico, exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento, referente à Prestação de Contas, apresentadas pelo Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, à época, Senhor Agenor Coral, referente ao Exercício de 2019, autuada perante ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sob o número PCP-20/00089270, conforme respectivo Parecer Prévio nº 030/2020, exarado pela referida Corte de Contas Catarinense; Apresentação e leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que: "Aprova as Contas do Município de Morro da Fumaça, referente ao Exercício de 2019, e dá Outras Providências", na forma da lei. Votação secreta e em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2021, referente ao julgamento das Contas do Município de Morro da Fumaça, referente ao Exercício de 2019, de acordo com o artigo 23, parágrafo segundo, item dois, consoante artigo 46, “caput” e parágrafo único, todos da Lei Orgânica Municipal, consoante com os artigos 205 à 208, e seus respectivos parágrafos, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Iniciando os atos de estilo, na forma do ordenamento jurídico municipal, o senhor Presidente determinou que o Secretário fizesse a leitura do competente Parecer Técnico, exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento, atinente às Contas do Município de Morro da Fumaça, referente ao Exercício de 2019, inclusive do inteiro teor do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Ato contínuo, o Presidente colocou em discussão o parecer retromencionado. Ato contínuo, colocou em discussão o mérito da prestação de contas em apreço. Ninguém mais querendo se manifestar, passou-se, na seqüência, à votação secreta, e em turno único, ao projeto de Decreto Legislativo nº 08/2021, que: "Dispõe sobre a Aprovação das Contas do Município de Morro da Fumaça, referente ao Exercício de 2019, e dá Outras Providências, de acordo com o artigo 46, “caput” e parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, consoante com os artigos 205 à 208, e seus respectivos parágrafos, do Regimento Interno desta Casa. O Presidente fez a leitura e demonstração das cédulas de votação, sendo que, na seqüência, rubricou o verso de todas as cédulas, para que produzissem seus jurídicos e legais efeitos. Ato contínuo, o Presidente, ainda, questionou os demais vereadores em relação às referidas cédulas, bem como à modalidade de votação, sendo o momento regimental oportuno para manifestação, sob pena de preclusão. Estando todos os vereadores cientificados e concordes acerca da apresentação e formato das cédulas, bem como à modalidade de votação e procedimentos atinentes, passou-se, seguidamente, aos atos de estilos atinentes à referida votação em apreço. O Presidente solicitou a presença dos líderes das Bancadas Parlamentares, para examinarem a urna de votação. Superada tal verificação, e tudo achado conforme, passou-se à chamada dos vereadores, por ordem alfabética, para promover o devido julgamento das contas do Município de Morro da Fumaça, referente ao Exercício de 2019, na forma da lei, sendo na referida ordem: 1. ALISON FELIX BERTAN; 2. JORGIA GUGLIELMI; 3. LAENIO DA SILVA; 4. LUCIANO FORMENTIN PEREIRA; 5. RICARDO GUEDIN; 6. RICARDO PACAGNAN DA ROCHA; 7. ROBSON FRANCISCONI; 8. SILVANA DE VASCONCELOS; 9. SIMONI CECHINEL DE ALMEIDA BRINA. Concluída a referida votação, os Líderes das Bancadas fizeram a apuração dos votos, na qual restou o seguinte resultado: 8 (oito) votos pela aprovação das contas e 01 (um) voto pela rejeição das contas. Deste modo, solenemente, o Presidente proclamou o resultado oficial da referida votação, anunciando que, a Prestação de Contas do Município de Morro da Fumaça, referente ao Exercício de 2019, notadamente prestadas pelo Prefeito Municipal à época, Senhor Agenor Coral, foram: APROVADAS, inclusive com todas as restrições apontadas pelo Tribunal de Contas, constantes no Parecer Prévio TCE/SC nº 030/2020 e respectivo relatório atinente (Relatório DGO nº 0219/2020). Sendo assim, o Presidente declarou encerrado o referido julgamento das contas em apreço, e informou que será promovida, tempestivamente, à cientificação oficial, sobre o resultado da referida votação, ao Prefeito Municipal interessado, bem como ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, na forma do Parágrafo Único, do artigo 207, do Regimento Interno. Superada toda a ritualística atinente à votação em questão, declarou o Presidente, concluso e encerrado tal ato regimental. Adiante, nada mais havendo na Ordem do Dia, passou-se à PALAVRA LIVRE, da qual, fizeram uso, os vereadores: Robson Francisconi, Silvana de Vasconcelos, Simoni Cechinel de Almeida Brina e, ultimadamente, o Presidente da Mesa Diretora: Vereador Luciano Formentin Pereira. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a presente solenidade plenária, marcando a próxima Sessão Ordinária para o dia oito, do mês de junho, do ano de dois e vinte e um (terça-feira), com início às dezenove horas, mantendo as normas de distanciamento social, em virtude da pandemia, instalada pelo Coronavírus (Covid-19), até que sobrevenha autorização superveniente, a ser emitida pelos órgãos competentes, na forma da lei. 
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Fui presente: Ronaldo Cassettari Rupp
Assessor Jurídico - OAB/SC 21.056
[ Resolução nº 05/2021 ]

