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Formandos da Escola Estadual Manoel Martins. Entre eles os irmãos Eduardo Gouveia e Antônia Gouveia, Leninha
Tasinafo, Hamilton Angelo, Nélinho Ribeiro,Paulo Garcia, Aparecido Donizeti da Silva, Molina e Ivone Pereira;
Talma de Castro, João Cognetti, Picita, com o senhor Nassib Saab.

Na Sessão do dia 7 Agosto foi
votado projeto de lei de autoria do
Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Danilo Luis Guarnieri
Maurício, que institui anualmente
em Morro Agudo, a Semana de
Conscientização para Proteção
dos Animais entre os dias 1 e 7 de
outubro, sempre na primeira
semana do mês, ficando designado o dia 4 de outubro como o “Dia
Municipal de Conscientização para
a Proteção dos Animais”. O projeto
foi aprovado por todos os
Vereadores e encaminhado ao
Prefeito que sancionou a Lei
n°3067 de 10 de Agosto de 2017,
que já está em vigor. Dessa forma
o Município se compromete em

promover ações para apoiar à
organização de eventos destinados aos objetivos desta Lei e a
realizar atividades educativas por
meio das secretarias de Educação,
Saúde e Meio Ambiente objetivando conscientizar a população
sobre as melhores práticas,
cuidados e direitos dos animais.
Danilo ainda ressaltou que o
Projeto de Lei foi elaborado
atendendo pedido da APAMA,
instituição que apóia e luta muito
na causa dos animais, que atua no
incentivo à adoção, auxiliam nos
tratamentos médicos através da
interação social e que deve ser
reconhecida pelo trabalho incessante que realiza em Morro
Agudo.

Presidente da Câmara Municipal de Morro Agudo,
Vereador Danilo Luis Guarnieri Mauricio é o autor
da Lei que institui a Semana de Conscientização
para a Proteção dos Animais em Morro Agudo.

VEREADOR CONSEGUE ISENÇÃO DE PEDÁGIOS
PARA VEÍCULO OFICIAL

Festa da Primavera da Escola Municipal Doutor Jader Magalhães Lara Fernandes entre os alunos: Lucinéia Otávio,
Joana Baldini, Silvia Regina Mian, Regina Tavarayama, Marcos Antônio Chaim, Hamilton Luis Lima Angelo,
Lourdinha Ferreira e Angela Benedetti.

O Presidente da Câmara
Municipal de Morro Agudo,
Vereador Danilo Guarnieri,
solicitou através do requerimento n° 10/2017DLGM/04 –
CMMA junto à ARTESP – Agência

Reguladora de Serviços Públicos
de Transporte do Estado de São
Paulo, a isenção de pagamento
de tarifa do veículo da Câmara
nas praças de pedágio da malha
rodoviária estadual. A iniciativa

propiciará uma economia considerável aos cofres do Poder
Legislativo Municipal e permitirá
que o veículo oficial trafegue
gratuitamente nas vias gerencia d a s p e l a A u t o b a n , Te b e ,
Vianorte, Intervias, Centrovias,
Triangulo do Sol, Autovias,
Renovias, Viaoeste, Rodovia das
Colinas e SPVIAS. No exercício
de 2016 o gasto com pedágio foi
de aproximadamente R$
4.000,00 (Quatro mil reais), a
isenção para o veículo oficial foi
regulada, e já em Agosto do
corrente ano entrou em vigor.
Para o Presidente Danilo,“
buscar soluções visando reduzir
gastos desnecessários, é fundamental para que qualquer
gestão vá bem, principalmente
quando lidamos com dinheiro
público”.
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VEREADOR PROPÕE MOÇÃO DE APOIO AO PROJETO
DE LEI DE DEPUTADO ESTADUAL
Na sessão do dia 21, foi
aprovado por todos os
Vereadores, a Moção de Apoio
n°2/2017 de autoria do
Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Danilo Guarnieri que
apoia o Projeto de Lei 718/2017
do Deputado Estadual Jorge
Caruso, que visa simplificar a
alteração proposta pela
Secretaria da Fazenda no que diz
respeito ao novo método de
doação para Entidades no
Programa Nota Fiscal Paulista
(NFP). A iniciativa tornará mais
fácil a doação de notas fiscais
pelo consumidor emitidas na
compra de mercadorias, bens ou
serviços às Entidades sem fins
lucrativos do Estado de São
Paulo, e em Morro Agudo,
existem, por exemplo, a
Instituição Rosa filho, Nucleal,
Albergue, APAE e Lar feliz.
Segundo Danilo, “Quando
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JARA

TATA

propus a Moção, tive em mente
que as entidades assistenciais
hoje fazem o papel que deveria
ser do Estado, prestando
serviços aos idosos, crianças e
pessoas com deficiência, e que
devemos dedicar todos os

esforços e meios para garantir
que esse percentual da Nota
Fiscal Paulista continue
chegando a essas entidades que
acolhem e cuidam das pessoas
que precisam desses serviços”.

CÂMARA MUNICIPAL PRESTA HOMENAGEM À FUNCIONÁRIA
WILMA DA SILVA GARCIA
Em sessão ordinária do dia 21
de Agosto, os Vereadores da
Câmara Municipal de Morro
Agudo aprovaram a Moção de
congratulação de n° 3/2017no
qual foi homenageada a
Funcionária Pública Wilma da
Silva Garcia, que está se aposentando após 19 anos de
trabalho prestados à esta Casa
de Leis. Na despedida os
Vereadores ainda fizeram
manifestações de agradecimentos pelos bons anos de convivio
e dedicação da D. Wilma. Para a
querida amiga a Câmara externa um sentimento unânime:

Obrigado!
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Vereadores: José Roberto Picitelli dos Santos, Marcos Antonio Vicari, César Reginaldo Ribeiro, Roberto Salvador, Elvis Junio Marques,
Antonio Francisco de Almeida, Wellington Floriano Rosa, Danilo Luis Guarnieri Mauricio e Adilson Fabiano Roque com a funcionária
Wilma Garcia da Silva durante homenagem em Sessão Ordinária.

Dúvidas, sugestões ou
comentários, envie email
para: marquinhosaventureiro@gmail.com
"Marquinhos Aventureiro»
Caixa Postal 36
Cep 14640-000
Morro Agudo - SP
Brasil

Conepatus
Semistriatus

CA

Este encontro foi muito raro e
surpreendentemente maravilhoso, pois esta criatura é
muito rara de ser avistada.
Saí numa noite clara pra fazer
uma "corujada" e acabei
encontrando este belissimo
animal de habito noturno, pois
durante o dia dificilmente se
ve. Pequeno mamífero carnívoro da família Mephitidae é
muito comum nos cerrados,
campos e caatinga. Também
é conhecida como jitira,
jacarambeva, gambá e cangambá. Tem como defesa um
líquido de odor bastante
desagradável que exala ao se
sentir ameaçado para afastar
seus predadores. São animais
solitários, unindo-se ao sexo
oposto apenas durante o
período de reprodução.
Conheça mais sobre o
trabalho de Marquinhos
Aventureiro:
https://www.flickr.com/photo
s/mcampis/
Facebook:
https://www.facebook.com/
marcoscesar.campis
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NO MÊS DE
AGOSTO DE 2017
H a b i t a c i o n a l “ J o s é B e n e d e t t i ”,
localizada nas proximidades do
Destacamento da Policia Militar;
3- Solicita determinar a reforma da
quadra de futebol existente no
Conjunto Habitacional “Norberto José
Ribeiro”;
4- Solicita determinar instalar
redutores de velocidade na Avenida
São José, pois os veículos estão
trafegando com excesso de velocidade.
AO SECRETÁRIO DA RECEITA
FEDERAL, JORGE ANTONIO
DEHER
Solicita determinar instalar um posto
de atendimento da receita federal em
Morro Agudo, Estado de São Paulo,
em razão dos relevantes serviços
prestados a União e ao Estado.
AO SECRETÁRIO DO MINISTÉRIO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
MARCELO CAETANO
Solicita determinar disponibilizar em
favor dos nossos munícipes, a possibilidade de realizarem as perícias

médicas em Morro Agudo, pois
atualmente necessitam se deslocar
para as vizinhas cidades, ocasionando
muitos transtornos.
AO VEREADOR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO,
MAURICIO GASPARINI
Parabeniza pela realização em 21 de
agosto p. passado, da primeira
reunião para a formação do
Parlamento da Região metropolitana
da cidade de Ribeirão Preto. Ressaltou
ainda ser de suma importância os
trabalhos, para levarmos todas as
reivindicações de nossa cidade.
AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
MORRO AGUDO, LUCIANO
CARLOS CHAPINA
Solicita com o aval dos Vereadores
César Reginaldo Ribeiro e Roberto
Salvador parabeniza-lo, pela
realização da palestra produtiva,
proferida pelo Professor Vicente
Golfeto, aos empresários de Morro
Agudo.

AO DIRETOR DA 8ª DIVISÃO
REGIONAL DO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS E RODAGEM,
DOMINGOS LASCALA
Solicita determinar a realização dos
estudos que se fizerem necessários,
para a construção da terceira faixa na
pista da Rodovia SP 351, que liga, o
Município de Morro Agudo a Orlândia,
SP, no trecho compreendido entre a
fazenda Santa Helena a fazenda
retalho, em razão de ser um trecho
longo e muito perigoso.
AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE
TRANSPORTES E LOGÍSTICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, ALBERTO
JOSÉ MACEDO FILHO
Solicita determinar a realização dos
estudos que se fizerem necessários,
para a construção da terceira faixa na
pista da Rodovia SP 351, que liga, o
Município de Morro Agudo a Orlândia,
no trecho compreendido entre a
fazenda Santa Helena a fazenda
retalho, em razão de ser um trecho
longo e muito perigoso, dificultando a
ultrapassagem.

ACONTECEU NA CÂMARA
Sessões:
Dia 7 – Às 20 horas, Sessão
Ordinária no plenário da
Câmara Municipal;
Dia 21 – Às 20 horas, Sessão
Ordinária no plenário da
Câmara Municipal.

a elaboração da Lei
Orçamentária de 2018 e dá
outras providências” no
Plenário da Câmara Municipal;
Dia 24 – Às 8 horas, audiência
sindicante do Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, na
sala dos Vereadores;

Reuniões:
Dia 14 – Às 19h30min, convenção municipal do PMDB na
sala de vereadores;
Dia 15 – Às 14 horas,
Audiência Pública da Comissão
de Finanças e Orçamento para
discussão do Projeto de Lei n°
27/2017 que “Dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para

Dia 31 – Às 19 horas, reunião
da Secretaria Municipal da
Agricultura e Abastecimento
para tratar sobre a feira-livre
na sala de Vereadores.
Viagens:
Dia 3 – Às 13 horas, viagem do
Coordenador da Câmara
Municipal, Mario Luiz Brunhara

à Ribeirão Preto para participar
do 21º Ciclo de Debates com
Agentes Políticos e Dirigentes
Municipais – 2017.
Dia 4 – Às 17 horas, viagem do
Presidente da Câmara
Municipal Danilo Luis Guarnieri
Mauricio à Franca para protocolar OFÍCIO Nº 9/2017 DLGM/114 – CMMA com o
Presidente da Federação das
Industrias do Estado de São
Paulo, Paulo Skaff.
Dia 26 – Às 6 horas, viagem
d o Ve r e a d o r E l v i s J u n i o
Marques à São Paulo para
protocolar o Ofício nº 07/2017
- EJM/38 - CMMA, no Escritório
Regional do Deputado Federal
Arlindo Chinaglia.
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ATOS OFICIAIS
AUTÓGRAFO Nº 23/2017
PROJETO DE LEI Nº
20/2017
Projeto de Lei de autoria do
Poder Executivo Municipal
(Prefeito Gilberto César
Barbeti)
“Dispõe sobre a alteração e
criação dos cargos que especifica.”
AUTÓGRAFO Nº 24/2017
PROJETO DE LEI Nº
24/2017
Projeto de Lei de autoria do
Poder Executivo Municipal
(Prefeito Gilberto César
Barbeti)
“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.”
AUTÓGRAFO Nº 25/2017
PROJETO DE LEI Nº
25/2017
Projeto de Lei de autoria do
Poder Executivo Municipal
(Prefeito Gilberto César
Barbeti)
“Dispõe sobre a suplementação
da subvenção social concedida
ao SOS - Serviços de Obras
Sociais, APAE e Nucleal e dá
outras providências.”
AUTÓGRAFO Nº 26/2017
PROJETO DE LEI Nº
28/2017
Projeto de Lei de autoria do
Poder Executivo Municipal
(Prefeito Gilberto César
Barbeti)
“A l t e ra a L e i 2 . 2 3 8 d e
21/05/2002 que regulamenta a
compensação de dívida ativa
inscrita com prestação de
serviços de mão de obra temporária e dá outras providências”.

AUTÓGRAFO Nº 27/2017
PROJETO DE LEI Nº
4/2017-CMMA
Autoria do Presidente Danilo
Luis Guarnieri Maurício
"Institui no âmbito do Município
de Morro Agudo, a Semana de
Conscientização para Proteção
dos Animais”.

Barbeti)
“Dispõe sobre a obrigatoriedade
do uso de lâmpadas de LED
(diodo emissor de luz) na rede
de iluminação pública em novos
loteamentos e empreendimentos imobiliários no Município de
Morro Agudo.”

AUTÓGRAFO Nº 28/2017
PROJETO DE LEI Nº 5/2017 CMMA
Autoria do Vereador César
Reginaldo Ribeiro
“Dispõe sobre a publicação no
P o r t a l Tr a n s p a r ê n c i a d a
Prefeitura Municipal dos saldos
de estoque de medicamentos
no Município de Morro Agudo e
dá outras providências”.

AUTÓGRAFO Nº 32/2017
PROJETO DE LEI Nº
31/2017
Projeto de Lei de autoria do
Poder Executivo Municipal
(Prefeito Gilberto César
Barbeti)
“Autoriza o Município de Morro
Agudo a intercambiar informações visando a atualização
cadastral e a implementação de
programas ou ações públicas e
dá outras providências.”

AUTÓGRAFO Nº 29/2017
PROJETO DE LEI Nº
23/2017
Projeto de Lei de autoria do
Poder Executivo Municipal
(Prefeito Gilberto César
Barbeti)
“Dispõe sobre alterações na Lei
2.753/11 que regulamenta a
contratação de Professor
Eventual.”

AUTÓGRAFO Nº 33/2017
PROJETO DE LEI Nº 6/2017 CMMA
Autoria do Vereador Marcos
Antonio Vicari
“Altera o Artigo 176 da Lei
Municipal nº 406 de 14 de
fevereiro de 1969 (Código de
Posturas) e dá outras providências”.

AUTÓGRAFO Nº 30/2017
PROJETO DE LEI Nº
29/2017
Projeto de Lei de autoria do
Poder Executivo Municipal
(Prefeito Gilberto César
Barbeti)
“Dispõe sobre o reparcelamento
de débitos do Município de
Morro Agudo/SP com seu
Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS”.
AUTÓGRAFO Nº 31/2017
PROJETO DE LEI Nº
30/2017
Projeto de Lei de autoria do
Poder Executivo Municipal
(Prefeito Gilberto César

ATO Nº 26/2017
(DA MESA)
"Dispõe sobre a nomeação da
funcionária MARILZA RIBEIRO
DE FARIA, para exercer o cargo
de Auxiliar de Serviços e dá
outras providências”.
ATO Nº 27/2017
(DA MESA)
"Dispõe sobre o pagamento de
férias em pecúnia ao servidor
RICARDO MOTTA CHAVES, no
período que especifica e dá
outras providências".
RESOLUÇÃO Nº 4/2017
"Dispõe sobre a proposta
orçamentária da Câmara
Municipal de Morro Agudo, para
o exercício de 2018".
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NO MÊS DE
AGOSTO DE 2017
ADILSON FABIANO ROQUE
AO PREFEITO MUNICIPAL
Solicita determinar efetuar a reforma
da quadra poliesportiva, do bairro Alto
da Boa Vista.
ANTÔNIO FRANCISCO
DE ALMEIDA
A PRESIDENTE DO CENTRO DE
RECUPERAÇÃO DE ALCOLATRAS CEREA, MARIA DA SILVA
Parabeniza pelos relevantes serviços
prestados aos nossos munícipes.
AO PROFESSOR DA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
RIBEIRÃO PRETO, ACIRP,
ANTONIO VICENTE GOLFETO
Parabeniza pela brilhante palestra,
proferida no prédio da ACIMA em
Morro Agudo, destinada aos empresários de nossa cidade. Ressaltou ainda,
que Vossa Senhoria, nutre por Morro
Agudo, um carinho especial.
CÉSAR REGINALDO RIBEIRO
AO PREFEITO MUNICIPAL
Solicita à aquisição de material
didático em braile para o aluno João
Gabriel de Sousa Mathos, do Centro
de Convivência Infantil Maria de
Lourdes Castro Carvalho, bem como a
contratação de um profissional
especializado em razão do mesmo ser
deficiente visual. Ressaltou que
chegou ao conhecimento deste
Vereador, que o referido aluno é muito
inteligente e que tais solicitações se
fazem necessárias para que o mesmo
possa dar continuidade aos seus
estudos.
DANILO LUIS GUARNIERI
MAURÍCIO
PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita determinar ao setor
competente da Municipalidade, as
providências necessárias, visando à
construção de uma lombada, na Rua
Inácio Franco, entre o prédio da
Rodoviária e a praça “Lindolfo de
Oliveira” em razão do intenso tráfego
de veículos em alta velocidade que por
ali transitam diariamente colocando
em risco a vida desses condutores e
pedestres. Ressalto ainda que a única
lombada que existe na referida rua se
encontra no cruzamento com a Rua

José Antonio da Silveira, e com a
construção dessa lombada poderá ser
evitado possíveis acidentes.
2- Solicita com o aval do Vereador
Adilson Fabiano Roque, disponibilizar
em favor dos alunos da rede municipal
de ensino, uniformes escolares, em
razão d e que o ano letivo está terminando;
3- Solicita suplementar a verba de
subvenção social em favor do Nucleal,
pois já acabou e encontra-se passando por momentos difíceis para cumprir
suas obrigações;
4- Solicita encaminhar para a Câmara
Municipal, projeto de lei, que obrigue
os proprietários dos novos empreendimentos da cidade a disponibilizar
melhor asfalto, melhor iluminação, e
placas contendo os nomes das ruas,
para que tais responsabilidades não
fique a cargo da Prefeitura Municipal.
AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE TRÂNSITO, WASHINGTON
LUIS CHAVES DE OLIVEIRA
Solicita realizar os estudos necessários visando à construção de uma
lombada, na Rua Inácio Franco, entre
o prédio da Rodoviária e a praça
“Lindolfo de Oliveira” em razão do
intenso tráfego de veículos em alta
velocidade que por ali transitam
diariamente colocando em risco a vida
desses condutores e pedestres.
Ressalto ainda que a única lombada
que existe na referida rua se encontra
no cruzamento com a Rua José
Antonio da Silveira, e com a construção dessa lombada poderá ser evitado
possíveis acidentes.
AO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, PAULO SKAFF
Solicita com o aval dos Vereadores,
JOSÉ ROBERTO PICITELLI DOS
SANTOS e MARCOS ANTONIO VICARI,
q u e d i s p o n i b i l i ze e m f avo r d o
Município de Morro Agudo a Carreta
Cultural do SESI. Ressaltou que o
nobre projeto que proporciona o
acesso à leitura, à cultura e à inclusão
digital, e tem por objetivo incentivar o
desenvolvimento cultural da população, será de grande importância para
os nossos munícipes, especialmente à
comunidade mais carente que por
vezes não tem condições de ter acesso
aos referidos serviços.
AO GERENTE DA VIAÇÃO

DANÚBIO AZUL- VIDA,
CLAUDIONOR TOMAZZO
RICHARD
Solicito determinar ao setor responsável que seja afixada uma lista com os
horários de ônibus da Viação Danúbio
Azul – VIDA, de forma legível e de fácil
acesso a população, no terminal
rodoviário de Morro Agudo, para
facilitar o acesso a essas informações
a quem se utiliza desses serviços de
transporte rodoviário intermunicipal.
AO GERENTE DA VIAÇÃO RÁPIDO
D'OESTE, EDUARDO EMANUEL DE
OLIVEIRA
Solicita determinar ao setor responsável que seja afixada uma lista com os
horários de ônibus da Viação Rápido
D'oeste, de forma legível e de fácil
acesso a população, no terminal
rodoviário de Morro Agudo, para
facilitar o acesso a essas informações
a quem se utiliza desses serviços de
transporte rodoviário intermunicipal.
AO GERENTE DA VIAÇÃO SÃO
BENTO, GILMAR GINO
Solicita determinar ao setor responsável que seja afixada uma lista com os
horários de ônibus da Viação São
Bento, de forma legível e de fácil
acesso a população, no terminal
rodoviário de Morro Agudo, para
facilitar o acesso a essas informações
a quem se utiliza desses serviços de
transporte rodoviário intermunicipal.
AO DEPUTADO FEDERAL, BALEIA
ROSSI
Solicita intervir em favor de nosso
Município junto a CONAB- Companhia
Nacional do Abastecimento, visando
contemplar Morro Agudo, com feijão e
leite em pó, para ser destinado ao
SOS, distribuir para as famílias que
necessitar.
AO DIRETOR DE COMUNICAÇÕES,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RENATO ELIAS DE
FARIA EVANGELISTA
Parabeniza pela realização de evento
na praça da matriz, ocorrido nos dias
18 e 19 p. passado.
AO DEPUTADO ESTADUAL, LÉO
OLIVEIRA
Parabeniza pelo empenho na colheita
das mais de 40 mil assinaturas do
abaixo assinado, visando disponibilizar em favor do Hospital das Clínicas
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NO MÊS DE
AGOSTO DE 2017
de Ribeirão preto, o programa “ BOM
PRATO”, sendo que esta ação, certamente sensibilizará o Governador do
Estado de São Paulo.
AO VEREADOR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO,
IGOR OLIVEIRA
Parabeniza pelo empenho na colheita
das mais de 40 mil assinaturas do
abaixo assinado, visando disponibilizar em favor do Hospital das Clínicas
de Ribeirão Preto, o programa “BOM
PRATO”, sendo que esta ação, certamente sensibilizará o Governador do
Estado de São Paulo.
ELVIS JUNIO MARQUES
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita com aval unânime dos
demais Vereadores, determinar
instalar semáforo no centro da
Cidade;
2- Parabeniza pela construção de
calçamento na Praça da Matriz,
propiciando melhoria necessária para
os frequentadores da feira livre e que
referido calçamento ocorresse em
outros pontos da Praça;
3- Solicita disponibilizar guardas
municipais no Centro de Lazer
Municipal “Francisco Marcos
Junqueira Netto”, visando coibir a
pesca, em razão da soltura recente de
alevinos;
4- Solicita determinar encaminhar
para a Câmara Municipal, projeto de
lei, que obrigue que os proprietários
dos novos loteamentos, disponibilize
asfalto de melhor qualidade para os
compradores de lotes.
AO DEPUTADO FEDERAL,
ARLINDO CHINAGLIA
Agradece pela liberação de recursos
financeiros no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) destinado a
compra de vários aparelhos para o
Hospital São Marcos. Posteriormente
houve a liberação de mais R$
200.000,00 (duzentos mil reais)
sendo referido recurso devolvido, em
razão da CND - Certidão Negativa de
Débito, daquele nosocômio não estar
em dia, não havendo como utilizar o
referido recurso. Ressaltou ainda, que
durante visita recente a nossa cidade,
Vossa Senhoria, se comprometeu a
interceder novamente para que esse
recurso seja novamente direcionado
ao Hospital São Marcos.

AO SENHOR JOSÉ FAUSTO DE
LIMA
Manifesta repudio a vossa atitude em
relação a pessoa do Vereador e do
Deputado Arlindo Chinaglia, a qual, foi
destinado a importância de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) no
ano passado ao Hospital São Marcos,
destinados a compra de vários
aparelhos, sendo que esse fato, não
foi informado ao Vereador e ao
Deputado em questão, pressupondo
que foi no intuito de prejudicar a
campanha eleitoral do Vereador.

instalar radar nos quilômetros 102 a
104, da Rodovia SP 351, em razão de
que o local dá acesso a entrada da
cidade, com moradores que se
d e s l o c a m d i a r i a m e n t e p a ra o s
loteamentos bairro Cidade Nova,
Condomínio Lago Azul e Alfredo
Benedetti. Ressaltou ainda, que
deveria ser nos moldes do radar
instalado em Sales de Oliveira e
Viradouro, o que contribuirá para a
redução de velocidade, pois somente
os sonorizadores existente, não é
eficaz.
MARCOS ANTONIO VICARI

A DEPUTADA ESTADUAL, MARCIA
LIA
Agradece pela apresentação de
emenda parlamentar no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais) destinado ao recapeamento
asfáltico de ruas de nossa cidade.
Agradeceu ainda, a visita realizada no
dia 6 de agosto p. passado a feira livre
de Morro Agudo.

AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita reiterar solicitação visando
a reforma dos banheiros da
Rodoviária “Messias Issy”;
2- Solicita determinar efetuar a
instalação de caçamba em frente ao
condomínio do Lago Azul para os
moradores depositarem os lixos.
ROBERTO SALVADOR

AO SENHOR CARLOS E. G.
CARDOSO
Manifesta repudio a vossa atitude em
relação a pessoa do Vereador e do
Deputado Arlindo Chinaglia, a qual, foi
destinado a importância de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) no
ano passado ao Hospital São Marcos,
destinados a compra de vários
aparelhos, sendo que esse fato, não
foi informado ao Vereador e ao
Deputado em questão, pressupondo
que foi no intuito de prejudicar a
campanha eleitoral do Vereador.
JOSÉ ROBERTO PICITELLI DOS
SANTOS
AO PREFEITO MUNICIPAL
1-Solicita substituir as lâmpadas que
estão danificadas, no Bairro Antonio
José Abrahão;
2-Solicita cumprir os horários afixadas nos pontos de circulares de nossa
cidade, em razão de que atualmente
as pessoas estão tendo que aguardar.
AO DIRETOR DA 8ª DIVISÃO
REGIONAL DO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS E RODAGEM,
DOMINGOS LASCALA
Solicita com o aval dos Vereadores
Danilo Luis Guarnieri Mauricio e
Welington Floriano Rosa, às providências e estudos necessários para

AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita determinar a instalação de
redutor de velocidade no encontro das
Ruas Palmas com Rosas, no bairro
Jardim Marina, em razão do excesso
de velocidade dos caminhões, o que
tem ocasionado diversas rachaduras
em algumas residências;
2- Solicita com o aval unânime dos
demais Vereadores aumentar o valor
destinado a subvenção social do
Hospital do Câncer de Barretos, haja
vista, que em 2016, foram 361
pacientes atendidos pelo nosocômio;
3- Solicita com o aval dos Vereadores
Welington Floriano Rosa, Elvis Júnio
Marques e Danilo Luis Guarnieri
Mauricio, efetuar de forma gradativa a
substituição das lâmpadas de vapor
de sódio, por lâmpadas de LED, em
todos os bairros de nossa cidade, em
razão de serem mais econômicas e
contribuir para o meio ambiente.
WELLINGTON FLORIANO ROSA
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita determinar a construção de
redutor de velocidade na Rua 6 de
janeiro
esquina com a rua 7 de
setembro e nas ruas do Loteamento
Jardim dos Ipês;
2- Solicita determinar a reforma da
quadra poliesportiva do Conjunto

