Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal para Posse do Vice-Prefeito, Vinicius
Cruz de Castro no cargo de Prefeito Municipal de Morro Agudo pelo prazo de 90 (noventa)
dias, conforme determinação dos autos do processo 0009635-78.2018.8.26.0000.
Às 8 horas do dia 12 de abril de 2018, no Plenário da Câmara Municipal de Morro
Agudo SP, situada à Praça Martinico Prado nº 1.646, em conformidade com a legislação em
vigor, achavam-se presentes os senhores Vereadores Adilson Fabiano Roque, Antônio
Francisco de Almeida, César Reginaldo Ribeiro, Danilo Luis Guarnieri Maurício, José Roberto
Picitelli dos Santos, Marcos Antônio Vicari, Roberto Salvador e Wellington Floriano Rosa. O
Presidente, Danilo Luis Guarnieri Maurício, sob a proteção de Deus, declarou aberta a
sessão solene que de acordo com a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Morro Agudo, se destina a dar posse ao VicePrefeito, Vinicius Cruz de Castro no cargo de Prefeito Municipal de Morro Agudo pelo prazo
de 90 (noventa) dias, conforme determinação dos autos do Processo 000963578.2018.8.26.0000 e do Ato da Presidência nº 5/2018 "Dispõe sobre a suspensão do
Senhor GILBERTO CÉSAR BARBETI do exercício da função pública de Prefeito do Município
de Morro Agudo-SP, por prazo determinado de 90(noventa) dias e dá outras providências”.
O Presidente determinou ao segundo secretário que realizasse a chamada dos Vereadores.
O Presidente convidou o Vice-Prefeito, Vinicius Cruz de Castro para que ficasse de pé e
prestar o seu juramento: “PROMETO EXERCER, COM DEDICAÇÃO E LEALDADE, O MEU
MANDATO, MANTENDO, DEFENDENDO E CUMPRINDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO OBSERVANDO AS LEIS E
PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO, ASSIM O PROMETO”. O Presidente declarou o
senhor Vinicius Cruz de Castro Vice Prefeito Municipal, empossado no cargo de Prefeito do
Município de Morro Agudo pelo prazo de 90 dias que compreende o período de 12 de abril a
9 de julho de 2018. O presidente convidou o Vice-Prefeito em exercício do Município de
Morro Agudo Vinicius Cruz de Castro para assinatura do termo de posse. O Presidente
convidou o Vice-Prefeito em exercício do Município de Morro Agudo, Vinicius Cruz de Castro
para fazer uso da palavra, o qual assim se manifestou: “É um momento muito difícil no
nosso Município. De antemão Danilo, agradeço a sua gentileza sua presença, todos os
demais Vereadores aqui presentes, eu já estive sentado nessa cadeira na Câmara de
Vereadores, já fui Vereador. Sei da importância de legislar e tenham em mim um amigo.
Ele é o elo da população com o Executivo. Quando fui Vereador tentei sempre, antes de
fazer uma crítica, ver a quem iria deferir minha crítica porque mais que uma pessoa pública
existe um coração, existe uma família, existem sentimentos atrás daquela pessoa. Nada
melhor numa sociedade do que a harmonia, desarmar quando poderíamos armar é sempre
a solução. Então os vereadores têm em mim um amigo para enfrentar esses noventa dias.
A cidade precisa de união. Não espero e não peço compactuação com o mal feito. O papel
do Vereador é fiscalizar. Sejam meus amigos, as portas da Prefeitura estarão abertas para
vocês para ouvi-los e governar junto com vocês esse momento de transição. Então eu peço
união em Morro Agudo. Vamos deixar partidos de lado, no momento não tem PPS, não tem
PMDB não tem partido de qualquer um aqui, PSDB não, outros partidos, o nosso partido
nesse momento é o PMA, Partido de Morro Agudo, que deve responder as necessidades e
ansiedades do povo. Por fim termino meu discurso conclamando todo morroagudense
primeiro foi com os entes políticos agora o povo. Vamos ter fé em Morro Agudo. Eu podia
passar para você Danilo esses noventa dias, mas existe uma coisa que é o compromisso.
Eu vou ajudar o povo de Morro Agudo, quem me conhece sabe de minha seriedade da
minha força de vontade e do meu caráter. Serão noventa dias se a justiça não abreviá-los
de trabalho, apoio às necessidades do povo. Morro Agudo precisa de desenvolvimento e de
paz, emprego, mais saúde, mais educação, uma cidade mais bem cuidada, então contem
comigo”. O Presidente Danilo Luis Guarnieri Maurício, agradeceu a presença de todos e sob
a proteção de Deus declarou encerrada a sessão solene de posse, às 8 horas e 30 minutos.
O Presidente determinou lavrar a presente ata que depois de lida e achada conforme será
assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, presente à sessão.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morro Agudo/SP, 12 de abril de 2018.
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