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AUTÓGRAFO Nº 16/2017
PROJETO DE LEI Nº 14/2017
Projeto de Lei de autoria do
Poder Executivo Municipal
(Prefeito Gilberto César Barbeti)
“Denomina de “Dinah Terezinha
Ferreira Guarnieri” a Praça
Pública localizada no Jardim
Canadá, nesta cidade e dá outras
providências”.

Senhor Nélio José Ribeiro, Governador Orestes Quércia, governador Franco Montoro (campanha
eleitoral) prefeito Manoel Martins Prado e vereador Renato Jose da Silva.

No dia 11 de Abril o Presidente
da Câmara Municipal de Morro
Agudo, Vereador Danilo Luis
Guarnieri Maurício acompanhado pelo também Vereador
Roberto Salvador e do Prefeito
Municipal, Gilberto César
Barbeti, estiveram reunidos
com o Presidente Antônio
Eduardo Tonielo e o Diretor
Francisco César Urenha em
Sertãozinho na Sede da
Copercana – Cooperativa dos
Plantadores de Cana do Oeste
do Estado de São Paulo, para
conhecer o novo empreendimento que será construído em
Morro Agudo. Os Diretores
apresentaram o projeto que
está em fase avançada e ainda

Presidente da Câmara Municipal, Vereador Danilo Luis Guarnieri Mauricio e Vereador Roberto Salvador
reunidos com Presidente Antônio Eduardo Tonielo, o Diretor Francisco César Urenha e Prefeito Municipal
Gilberto César Barbeti.

afirmaram que a perspectiva é
gerar mais de 180 novos
empregos no município. As

obras de terraplanagem estão
previstas para se iniciarem
ainda este ano.

VEREADORES SE REUNEM COM PRESIDENTE, PAIS, PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS DA APAE

ATO Nº 18/2017
(DA MESA)
“Dispõe sobre a atualização dos
vencimentos dos servidores do
Poder Legislativo Municipal e dos
benefícios que especifica, nos
termos da legislação vigente e dá
outras providências.”
ATO Nº 19/2017
(DA MESA)
"Dispõe sobre o pagamento
retroativo de sexta-parte a
servidora MARIANY RODRIGUES
DE CASTRO MARQUES PEREIRA e
dá outras providências".
Vereador Abraão Tufi Tales, vice-prefeito Modesto Gomes da Silva, vereador Alcino Zinhani e
autoridades presentes na solenidade da Semana da Pátria, em frente ao coreto.

Presidente da Câmara Municipal, Vereador Danilo L. Guarnieri Mauricio, Vereadores, Adilson Fabiano Roque,
Antonio F. de Almeida, César Reginaldo Ribeiro, Elvis Junio Marques, José R. P. dos Santos, Marcos Antonio
Vicari, Roberto Salvador e Wellington F. Rosa em reunião com Diretoria da APAE.

No dia 17 de Abril, o Presidente
da APAE – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, Marcio
José de Carvalho juntamente com
os pais de alunos, professores e
funcionários, estiveram reunidos

com os Vereadores para expor as
dificuldades financeiras que a
APAE vem enfrentando com os
r e p a s s e s i n s u f i c i e n t e s p a ra
manter a unidade. Na ocasião
s o l i c i t a ra m a o s Ve r e a d o r e s

intervir junto ao Prefeito Municipal
por meio do ofício N° 9/2017 –
DLGM/57 – CMMA, de autoria do
Presidente da Câmara Danilo Luis
Guarnieri Mauricio e assinado por
todos os vereadores, solicitando a
pontualidade nos repasses das
subvenções sociais objetivando
organizar melhor o pagamento
aos seus credores, o aumento dos
valores da subvenção Social para
o custeio da alimentação dos
alunos, além de duas vagas no
Conselho Municipal de Saúde,
sendo uma de titular e uma de
suplente, melhorias que permitirão a continuidade do trabalho
sem a necessidade de cortar
gastos essenciais da Entidade que
tem por finalidade prestar serviço
digno e humano as pessoas com
deficiência em nosso município.
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VEREADORES ENCONTRAM COM SENADOR EM EVENTO DA
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FUG
No dia 8 de Abril o Presidente
da Câmara Municipal de Morro
Agudo, Danilo Luis Guarnieri
Mauricio acompanhado dos
Ve r e a d o r e s J o s é Ro b e r t o
Picitelli dos Santos e Marcos
Vicari estiveram na cidade de
Jaboticabal em um encontro da
Fundação Ulysses Guimarães –
FUG, que tem por finalidade
desenvolver projetos de pesquisa aplicada, doutrinação
programática e educação
política para o exercício pleno
da democracia, além de outras
atividades que guardem relação direta com essas premissas. Estiveram presentes
autoridades regionais, o
Deputados Federal, Baleia
Rossi, Deputado Estadual Leo
Oliveira, e o Senador da
República Airton Sandoval.
Foram abordados diversos
assuntos relacionados aos
municípios e na ocasião, os

ACONTECEU NA CÂMARA
Dia 9 - Às 18 horas, plenária
do partido dos trabalhadores
- PT, no plenário da Câmara
Dia 3 - Às 20 horas, sessão Municipal.
ordinária no plenário da
Câmara Municipal;
VIAGENS
SESSÕES

Presidente da Câmara Municipal, Vereador Danilo Luis Guarnieri Maurício e Vereadores, José R. Picitelli dos
Santos, Marcos Antonio Vicari e Senador, Airton Sandoval.

Vereadores protocolaram junto
ao Senador os ofícios N°
9/2017 – DLGM/53 e 54 –
CMMA, no qual é solicitado a
liberação de recursos financeiros para o município que serão
destinados à aquisição de um

micro-ônibus com elevador
para a área da saúde, além de
recursos financeiros destinados as entidades locais e
infraestrutura do distrito
empresarial em Morro Agudo.

Dia 17 - Às 20 horas, ses- Dia 19 - Às 6 horas, viagem
são ordinária no plenário da d o V e r e a d o r A n t ô n i o
Câmara Municipal.
Francisco de Almeida acompanhado do Vereador César
REUNIÕES
Reginaldo Ribeiro à São
Paulo para protocolar o
Dia 6 - Às 9 horas reunião Oficio n° 11/2017 - AFA/19 da secretaria municipal da CMMA no Fundo Social de
Saúde para posse do conse- Solidariedade do Estado de
lho municipal 2017/2020 no São Paulo - FUSSESP, solicip l e n á r i o d a C â m a r a tando a doação de uma
Municipal;
cadeira de rodas;

Dia 25 - Às 14 horas, viagem do Vereador Wellington
Floriano Rosa à Ribeirão
Preto para comparecer na
Câmara Municipal de
R i b e i r ã o P r e t o / S P, n o
G a b i n e t e d o Ve r e a d o r
Maurício Gasparini, para
protocolar o ofício n° 4/2017
- WFR/51 - CMMA encaminhando a ata da resolução
n° 3/2017 que Dispõe sobre
a Constituição de Comissão
Especial de Representaçõ da
Câmara Municipal de Morro
Agudo junto aos órgãos da
Região Metropolitana de
Ribeirão Preto.

CÂMARA INFORMA:
ATENÇÃO! JOVENS QUE COMPLETAM 18 ANOS EM 2017
(ALISTAMENTO MILITAR DENTRO DO PRAZO LEGAL: DE 2 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2017)

Para acessá-lo entre no site: www.camaramorroagudo.sp.gov.br

A Câmara Municipal de
Morro Agudo por meio de
seu Presidente, Vereador
Danilo Luis Guarnieri
Maurício vem informar aos
jovens residentes em Morro
Agudo que no dia 2 de janeiro foi aberto o período de
Alistamento Militar dos
Cidadãos que completam 18
anos em 2017 e que o prazo
final para se alistar será no
dia 30 de junho do corrente
ano. Após o término desta
datam o jovem que não se
Prédio da Ajunta Militar localizado na R. Inácio Franco n° 736.
alistou estará fora do prazo
legal e sujeito a multa. Para o jovem deve procurar a
n° 736 - Centro para regulaobter maiores informações o junta de Seviço Militar localirizar sua situação com o
poder legislativo orienta que zada na Rua Inácio Franco
serviço militar.
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NO MÊS DE
MARÇO DE 2017
implantação do referido projeto, que
a t e n d e r i a a p r ox i m a d a m e n t e 6 0
crianças.
AO DIRETOR DA 8ª DIVISÃO
REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM,
DOMINGOS LASCALA,
Solicita as providências necessárias
em favor do Município de Morro Agudo,
visando à instalação de radar fixo ou
sonorizadores nos dois trevos de
acesso à cidade, na Rodovia SP 373,
objetivando coibir o excesso de
velocidade pelos quais os veículos
trafegam diariamente em razão de ser
um local de grande risco onde já houve
muitos acidentes, inclusive com
vitimas fatais. Informo ainda que a
referida solicitação se dá em virtude da
inauguração do loteamento Cidade
Nova, construído do outro lado da
rodovia SP 373, pois varias famílias já
se encontram residindo no local, de
modo que as referidas providências
amenizariam o risco a qual esses
munícipes ficam expostos.
ELVIS JUNIO MARQUES
AO PREFEITO GILBERTO CÉSAR
BARBETI
1-Solicita com aval do Vereador Marcos
Antonio Vicari, efetuar a iluminação
pública ou cercar a área verde, existente nas proximidades da Igreja
Congregação Cristã do Brasil, em razão
de que o local está muito perigoso
durante a noite, causando preocupação
aos pais dos estudantes que necessitam transitar na localidade;
2- Solicita dedetizar a creche recém
i n a u g u r a d a , “A l c i n a M a r t e l o s o
Benedetti” em frente a Rua Otávio
Barbeti , trocar grelhas pois as mesmas
estão fixadas no chão
havendo o
aparecimento de muitos escorpiões;
3- Solicita com o aval unânime dos
demais Vereadores, informar os
funcionários, qual a quantidade de
horas extras, que poderão realizar e se
as mesmas serão pagas na sua
totalidade, em razão de que muitos
servidores encontram-se endividados.
Ressaltou ainda, que Vossa Excelência,
efetue uma transmissão ao vivo,
tratando desse assunto, pois os
mesmos alegam que contam com o
pagamento na sua totalidade e estaria
havendo o corte das horas,
não
sabendo ao certo se irão receber no
mês seguinte.
A DEPUTADA ESTADUAL, MARCIA

LIA
1- Solicita à nobre Deputada que seja
viabilizado um veículo do tipo
AMBULÂNCIA para o município de
MORRO AGUDO/SP, tal veículo será de
extrema importância para o município
sendo utilizado para melhorar a
qualidade da Saúde junto à rede de
atendimento.
2- Solicita à nobre Deputada que seja
viabilizado um veículo do tipo
CAMINHÃO BOMBEIRO para o município de MORRO AGUDO/SP, tal veículo
será de extrema importância para o
município para ser utilizado na patrulha
rural.
MARCOS ANTONIO VICARI
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita reiterar determinar a
instalação de sonorizadores na Rodovia
vicinal, que liga Morro Agudo a São
Joaquim da Barra, nas proximidades do
condomínio “Lago Azul”, propiciando
segurança para os moradores dessa
localidade;
2- Solicita reiterar determinar a
instalação de braços de luz no condomínio “Lago Azul”, em razão de que os
moradores do bairro, pagam CIP
(contribuição de iluminação pública)
para a CPFL- e não usufruem dessa
melhoria;
3- Solicita reiterar disponibilizar os
benefícios do plano de saúde aos
familiares dos servidores, valorizando
a vida dos mesmos;
4- Solicita com o aval dos Vereadores
Roberto Salvador, Welington Floriano
Rosa e Danilo Luis Guarnieri Mauricio,
reiterar isentar os estudantes beneficiários de bolsa de estudo, da taxa de
protocolo da Prefeitura Municipal;
5- Solicita determinar efetuar os
reparos necessários na iluminação e
nos banheiros da Rodoviária “Messias
Issy”.
AO GERENTE DE NEGÓCIOS DA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ,
MARCOS ANTONIO DE
CARVALHO
Solicita determinar a instalação de
braço de luz no condomínio Lago Azul,
em razão de que os mesmos pagam a
CIP (contribuição de iluminação
pública) em favor da concessionária e
não usufruem dessa melhoria.
AO DIRETOR DA 8ª DIVISÃO
REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM,
DOMINGOS LASCALA,
Solicita determinar disponibilizar a

pintura da faixa continua no solo da
Rodovia Altino Arantes. Ressaltou
ainda a necessidade de conhecer as
razões que levaram a tais mudanças
por isso solicitou que informe essa
Casa de Leis, quais foram os estudos
realizados para tais mudanças, em
razão das diversas reclamações da
população morroagudense e da
imprensa local.
AO DEPUTADO FEDERAL, FAUSTO
PINATO
Solicita interceder juntos aos órgãos
competentes do Governo Federal,
visando liberação de recursos financeiros para o Município de Morro Agudo,
para serem utilizados em obras de
melhoria aos cidadãos.
AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
DOS ESTUDANTES, PAULO
BATISTA
1.- Solicita saber quantos ônibus,
micro-ônibus e vans que a Prefeitura
Municipal de Morro Agudo, paga para o
transporte dos estudantes?
2- Solicita qual o itinerário desses
veículos utilizados no transporte acima
citados?
3- Solicita qual o valor das subvenções
sociais repassadas pela Prefeitura
Municipal de Morro Agudo até a
presente data?
ROBERTO SALVADOR
AO PREFEITO MUNICIPAL
Solicita determinar dar transparência
nos contratos celebrados com funcionários, constando o setor a que
pertence, a referência numérica e a
função a ser exercida.
WELLINGTON FLORIANO
ROSA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, HELENA DUTRA DA
SILVA ANDRADE
Solicita informar qual a lei que determina que somente o Município poderá
utilizar o anfiteatro da Escola Regina
Célia Ferrari Guarnieri.
AO PRESIDENTE DO INSTITUTO
CISNE, ACHYLES JOSÉ
THEOPHANES
1- Solicita qual o nome das pessoas
contratadas pela empresa para prestar
serviços nas creches Assumpta
Benedetti e Dona Zizi?
2- Solicita qual o critério que foi
utilizado na seleção desses funcionários?
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NO MÊS DE
ABRIL DE 2017
ANTÔNIO FRANCISCO DE
ALMEIDA
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Agradece em nome dos moradores
do Bairro Jardim Silveira, por ter
disponibilizado os equipamentos da
academia ao ar livre no referido bairro.
2- Reitera solicitação visando encaminhar a essa Casa de Leis, o mapeamento das ruas que tiveram o sentido de
direção modificados. Ressaltou ainda,
ser necessário que o responsável pelas
mudanças efetue reuniões com o
vereador, em razão das várias reclamações dos munícipes.
AO DEPUTADO FEDERAL, NELSON
MARQUEZELLI
1- Agradece a receptividade e acolhida
durante reunião realizada com Vossa
Senhoria e os Vereadores César
Reginaldo Ribeiro e Adilson Fabiano
Roque, no dia 27 de março p. passado,
oportunidade em que solicitaram
d i v e r s a s m e l h o r i a s p a ra n o s s o
Município.
2- Solicita a especial atenção em
prover a doação para o Município de
Morro Agudo, de três cadeiras de rodas
e três cadeiras para banho.
A PRESIDENTA DO FUNDO SOCIAL
DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO
DE SÃO PAULO, MARIA LÚCIA
ALCKMIN
Solicita com o aval do Vereador, César
Reginaldo Ribeiro, proceder os estudos
necessários visando a doação de uma
cadeira de rodas a senhora Hatuko
Tikame Tavarayama, para sua locomoção e reabilitação física.
CÉSAR REGINALDO RIBEIRO
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita determinar ao setor competente da Municipalidade, os estudos
necessários, objetivando a construção
de uma lombada, na Rua Inácio Franco,
precisamente entre o prédio do
conselho tutelar altura do n° 1385 e da
agência bancária da Caixa Econômica
Federal em razão do intenso tráfego de
veículos e pessoas, principalmente aos
finais de semana.
2- Solicita com o aval do Vereador
Antonio Francisco de Almeida excelência a especial atenção determinar ao
setor competente da Municipalidade,
disponibilizar em favor dos alunos, que
frequentam diariamente a APAE –
Associação dos Paes e Alunos

Excepcionais de nossa cidade, o
fornecimento de três (3) refeições
diárias, como era fornecida anteriormente. Sabemos de Vossa sensibilidade para com essa entidade assistencial,
por isso contamos com vossa peculiar
disposição em nos atender, em razão
da mesma nesse momento, não ter
recursos financeiros suficientes para
arcar com essa despesa de alimentação.
AO DEPUTADO ESTADUAL, RAFAEL
SILVA
Agradece a atenção dispensada ao
Vereador durante reunião.
AO DEPUTADO FEDERAL ADÉRMIS
MARINI JUNIOR
Solicita interceder junto aos órgãos
competentes, visando à liberação de
recursos financeiros em favor do
Município de Morro Agudo, Estado de
São Paulo para a aquisição de uma
ambulância, que será destinada a
melhoria da prestação dos serviços da
saúde, sendo os beneficiários, nossos
munícipes. Aproveita o ensejo, para
convidá-lo a conhecer nosso Município,
grande produtor de açúcar e grãos.
A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DAIANA
CRISTINA COELHO STOLARIQUE
Informa que o Deputado Estadual
Rafael Silva está disponibilizando em
favor do município uma carreta
equipada para a realização de exames
de mamografia. E caso houver interesse, solicito encaminhar ofício de autoria
do Prefeito Municipal ou de vossa
senhoria solicitando a carreta ao
referido Deputado, indicando o nome
das pessoas responsáveis por parte da
prefeitura para que o mesmo possa
protocolar o pedido junto a Secretaria
de Saúde Estadual.
DANILO LUIS GUARNIERI
MAURICIO
AO PREFEITO MUNICIPAL
1-Solicita atender a solicitação dos
moradores do bairro “Cidade Nova”,
disponibilizando em favor dos mesmos,
a limpeza pública e a coleta dos
entulhos;
2-Solicita valorizar os funcionários do
Departamento de água e esgoto;
3-Solicita disponibilizar a instalação de
braço de luz, na Rua Minas Gerais nº
397;
4- Solicita com o aval do Vereador José
Roberto Picitelli dos Santos, informar
essa Casa de Leis, quais os motivos que

levam a faltar água na Rua Maria
Antonia de Souza Nunes no bairro
Antonio José Abrahão, principalmente
aos sábados? Ressaltou ainda, que
aguardo a solução.;
5- Solicita com o aval unânime dos
Vereadores pontualidade nos repasses
das subvenções sociais para que
possam organizar melhor o pagamento
aos seus credores;
6- Solicita com o aval unânime dos
Vereadores aumento dos valores da
subvenção Social para o custeio da
alimentação dos alunos;
7- Solicita com o aval unânime dos
Vereadores (duas) vagas no Conselho
Municipal de Saúde, sendo (1) uma de
titular e 1 (uma) de suplente.
AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
DOS ESTUDANTES DE MORRO
AGUDO, PAULO BAPTISTA
Solicita determinar disponibilizar
transporte para todos os estudantes
que queiram estudar, pois atualmente
sonhos estão sendo interrompidos, por
isso solicito as providências em razão
dos mesmos estarem efetuando o
pagamento mensal de R$ 130,00
(cento e trinta reais) mensais.
AO COMANDANTE DE POLÍCIA
ERNANI GABRIEL DE SOUSA
MORAIS
Solicita determinar a sua equipe de
policiais militares, efetuar ronda com
maior frequência no bairro Cidade
Nova, em razão de que os moradores
estão reclamando de falta de segurança em razão de roubo/furto ocorrido no
ultimo final de semana.
AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
AGUA E ESGOTO, JOSÉ CARLOS
PEDRO ALVES
Solicita determinar a sua equipe
desentupir um bueiro existente na Rua
Barão do rio Branco n.º 389 em razão
de estar ocasionando transtornos aos
moradores há mais de uma semana.
A GERENTE DO BANCO DO BRASIL
Solicita com o aval unânime dos
demais Vereadores determinar as
providências que se fizerem necessárias, para que nossos munícipes sejam
tratados com respeito nas agências
bancárias, em razão de que os mesmos
estão aguardando o atendimento na
fila de espera por mais de duas horas
para ser atendido, conforme pude
comprovar em ocasião que estive
acompanhado do Vereador Antonio
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Francisco de Almeida. Ressaltei ainda,
que caso a solução não depender de
Vo s s a s e n h o r i a , e n c a m i n h a r a
Superintendência. Solicitamos ainda
que seja observada a Lei Municipal nº
2342, de 17 de agosto de 2005.
A GERÊNCIA DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
Solicita com o aval unânime dos
demais Vereadores determinar as
providências que se fizerem necessárias, para que nossos munícipes sejam
tratados com respeito nas agências
bancárias, em razão de que os mesmos
estão aguardando o atendimento na
fila de espera por mais de duas horas
para ser atendido, conforme pude
comprovar em ocasião que estive
acompanhado do Vereador Antonio
Francisco de Almeida. Ressaltei ainda,
que caso a solução não depender de
Vo s s a s e n h o r i a , e n c a m i n h a r a
Superintendência. Solicitamos ainda
que seja observada a Lei Municipal nº
2342, de 17 de agosto de 2005.
A GERÊNCIA DO BANCO DO
BRADESCO
Solicita com o aval unânime dos
demais Vereadores determinar as
providências que se fizerem necessárias, para que nossos munícipes não
esperem na fila nas agências bancárias, em tempo superior ao estipulado na
Lei Municipal nº 2432, de 17 de agosto
de 2005.
AO DEPUTADO ESTADUAL LÉO
OLIVEIRA
1- Solicita com o aval dos Vereadores,
José Roberto Picitelli dos Santos e
Marcos Antonio Vicari especial atenção
em interceder junto aos órgãos da
esfera estadual visando à liberação de
recursos financeiros para o Município
de Morro Agudo, que serão destinados
a aquisição de um micro-ônibus com
elevador para a área da Saúde.
2- Informa que a APAE DE MORRO
AGUDO pretende dar início a um
projeto de equoterapia. Para tanto o
Município já cedeu, em comodato, uma
área destinada a tal fim. Segundo
levantamento encaminhado pelo
Presidente daquela instituição o valor
do custeio anual é de aproximadamente R$ 200 mil, aí inclusos o valor dos
profissionais como também do custeio.
A referida entidade não tem recursos
suficientes para suportar mais este
encargo. Por esta razão solicita seus
valiosos préstimos para viabilizar a

implantação do referido projeto, que
a t e n d e r i a a p r ox i m a d a m e n t e 6 0
crianças;
3- Solicita intervir junto ao Ministério
da Saúde em favor do Município de
Morro Agudo, visando a liberação de
recursos financeiros
visando a
aquisição ou doação de 1 (uma)
ambulância, o que propiciará oferecermos atendimento com mais qualidade,
durante o socorro aos nosso munícipes.
Ressalto ainda, que referido veículo
destinará aos munícipes que necessitam de transporte diariamente e que
não tem condições de se locomoverem
com segurança até os postos de saúde
e hospital local;
4- Solicita interceder em favor do
Município de Morro Agudo, junto ao
Ministério das Cidades, visando a
liberação de recursos financeiros que
será destinado à infraestrutura no
Distrito Empresarial de Morro Agudo,
instalado em área privilegiada e de fácil
acesso as empresas que pretenderem
expandir suas atividades econômicas,
contribuindo enormemente para o
desenvolvimento de nosso Município
com geração de emprego e renda,
motivo pelo qual, necessitamos de
propiciar suporte e integração a tais
empresas;
5 -S o l i c i t a i n t e r v i r e m f avo r d o
Município de Morro Agudo, junto ao
Ministério de Desenvolvimento Social e
Agrário, visando a liberação de
recursos financeiros destinados a
aquisição de equipamentos que serão
utilizados para a manutenção e
desenvolvimento de nossa cidade,
propiciando melhoria de renda aos
nossos munícipes e o combate as
necessidades pelas quais estão
enfrentando diariamente.
6-Agradece pelos relevantes serviços
prestados em favor do Município de
Morro Agudo e aproveito a oportunidade para solicitar ao nobre Deputado
interceder junto a FUNASA para a
liberação de recursos financeiros
estimados em R$ 1.573.860,08 (um
milhão, quinhentos e setenta e três mil,
oitocentos e sessenta reais e oito
centavos) que será destinado para a
construção/perfuração de um poço
tubular profundo, tão necessária a
nossa cidade. Ressalto ainda que já
possuímos a licença de execução de
poço tubular profundo, emanado pelo
Departamento de Águas e Energia
Elétrica –DAEE, do Estado de São
Paulo.
7-Agradece pelos relevantes serviços

prestados em favor do Município de
Morro Agudo e aproveito a oportunidade para solicitar ao nobre deputado
interceder junto ao ministério do
Turismo para a liberação da proposta
de convênios de n°024942/2017Sincov cadastrada conforme documentação já encaminhada.
AO DEPUTADO FEDERAL BALEIA
ROSSI,
1- Solicita com o aval dos Vereadores,
José Roberto Picitelli dos Santos e
Marcos Antonio Vicari especial atenção
em interceder junto aos órgãos da
esfera Federal visando à liberação de
recursos financeiros para o Município
de Morro Agudo, que serão destinados
a aquisição de um micro-ônibus com
elevador para a área da Saúde.
2- Informa que a APAE DE MORRO
AGUDO pretende dar início a um
projeto de equoterapia. Para tanto o
Município já cedeu, em comodato, uma
área destinada a tal fim. Segundo
levantamento encaminhado pelo
Presidente daquela instituição o valor
do custeio anual é de aproximadamente R$ 200 mil, aí inclusos o valor dos
profissionais como também do custeio.
A referida entidade não tem recursos
suficientes para suportar mais este
encargo. Por esta razão solicita seus
valiosos préstimos para viabilizar a
implantação do referido projeto, que
a t e n d e r i a a p r ox i m a d a m e n t e 6 0
crianças.
AO SENADOR DA REPÚBLICA,
AIRTON SANDOVAL
1- Solicita com o aval dos Vereadores,
José Roberto Picitelli dos Santos e
Marcos Antonio Vicari especial atenção
em interceder junto aos órgãos da
esfera Federal visando à liberação de
recursos financeiros para o Município
de Morro Agudo, que serão destinados
a aquisição de um micro-ônibus com
elevador para a área da Saúde.
2- Informa que a APAE DE MORRO
AGUDO pretende dar início a um
projeto de equoterapia. Para tanto o
Município já cedeu, em comodato, uma
área destinada a tal fim. Segundo
levantamento encaminhado pelo
Presidente daquela instituição o valor
do custeio anual é de aproximadamente R$ 200 mil, aí inclusos o valor dos
profissionais como também do custeio.
A referida entidade não tem recursos
suficientes para suportar mais este
encargo. Por esta razão solicita seus
valiosos préstimos para viabilizar a

