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ATOS OFICIAIS
AUTÓGRAFO Nº 37/2017
PROJETO DE LEI Nº 7/2017 –
CMMA
Autoria do Vereador Wellington
Floriano Rosa
“Institui no âmbito do Município
de Morro Agudo, o Programa
“Educação Financeira na Escola” e
dá outras providências”.

Família Marson, ao fundo antiga Igreja Matriz

AUTÓGRAFO Nº 38/2017
PROJETO DE LEI Nº 9/2017 –
CMMA
Autoria do Vereador Wellington
Floriano Rosa
“Estabelece Diretrizes para
“Infância sem pornografia” no
âmbito do Município de Morro
Agudo e dá outras providências”.

Família De Grandi

Por meio de um abaixo
assinado regional de iniciat i va d o Ve r e a d o r d a
Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, Igor
Oliveira em parceria com o
Presidente da Câmara
Municipal de Morro Agudo,
Vereador Danilo Guarnieri,
reuniram assinaturas das
cidades da região, incluindo Morro Agudo, foi anunciado na segunda feira, dia
16, pelo Secretário
E s t a d u a l
d e
Desenvolvimento Social,
Floriano Pesaro, que
Ribeirão Preto receberá a
segunda unidade do
restaurante popular “Bom
Prato”. A unidade servirá o
total de 1.700 refeições
diárias, sendo 1.400 no
almoço, por R$ 1,00 (um
real); e 300 no café da
manhã, por R$ 0,50 (cinquenta centavos). A alimentação é balanceada,
com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão,
salada, legumes, um tipo
de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e
sobremesa (geralmente
uma fruta da época). No
café da manhã, são oferecidos leite com café, achocolatado ou iogurte, pão

Vereador da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Igor Oliveira, Deputado Federal Baleia Rossi,
Presidente da Câmara Municipal de Morro Agudo, vereador Danilo Guarnieri e Deputado Estadual
Léo Oliveira

com margarina, requeijão
ou frios e uma fruta da
estação. A refeição, de 400
calorias em média, custa
R$ 0,50 ao usuário.
Crianças até seis anos têm
a refeição gratuita. O restaurante será instalado nas
proximidades do Hospital
das Clínicas da cidade, e
permitirá que pacientes e
acompanhantes de baixa
renda e motoristas de
outras localidades que
passam o dia no Hospital
das Clínicas tenham acesso
a uma alimentação de
qualidade por um preço
a c e s s í v e l

"Muitos pacientes de Morro
Agudo viajam diariamente
para acompanhamento
médico no HC e essa conquista é realmente muito
importante", ressaltou
Danilo Guarnieri. "Agradeço muito a todos que assinaram e a todos que me
ajudaram a recolher assinaturas, e o empenho dos
deputados Baleia Rossi e
Leo Oliveira e do vereador
de Ribeirão Preto, Igor
Oliveira presidente da
comissão, além de um
agradecimento especial ao
Governador Geraldo
Alckmin", completou.

Outubro/2017

VEREADORES SE REUNEM COM DEPUTADO FEDERAL
E SENADOR DA REPÚBLICA
Em viagem à Brasília, o
Presidente da Câmara
Municipal de Morro Agudo,
Vereador Danilo Guarnieri
acompanhado pelos
Vereadores José Roberto
Picitelli dos Santos e Marcos
Antonio Vicari, participaram
de audiência com o
Deputado Federal Baleia
Rossi, para protocolar o
ofício nº 9/2017 - DLGM/145
– CMMA, no qual foi solicitado que o mesmo intercedesse em favor do município
visando à liberação de propostas cadastradas pela
prefeitura municipal no
programa de convênios. Na
oportunidade, os
Vereadores também participaram de audiência com o
S e n a d o r d a Re p ú b l i c a ,

CÂMARA & NATUREZA

TAMANDUÁ
BANDEIRA

Vereador José Roberto Picitelli dos Santos, Senador Airton Sandoval, Presidente da Câmara
Municipal, Danilo Guarnieri e Vereador Marcos Antonio Vicari

Airton Sandoval para protocolar o ofício nº 9/2017 DLGM/146 – CMMA, solicitando ao mesmo interceder
junto ao Ministério da Saúde
visando apresentar Emenda
Parlamentar para despesas

"Quando cuidamos da Natureza, estamos cuidando de nós mesmos!"

de custeio e manutenção em
favor do município de Morro
Agudo, a fim de que o município possa incrementar e
manter os serviços essenciais colocados à disposição
da população.

CÂMARA MUNICIPAL ENTREGA HOMENAGEM À FUNCIONÁRIA
WILMA DA SILVA GARCIA
Em sessão Ordinária do dia 2
de outubro, a Câmara
Municipal de Morro Agudo, por
meio do Presidente, Danilo
Guarnieri realizou a entrega de
homenagem à funcionária, ora,
aposentada Wilma da Silva
Garcia, após 19 anos de trabalhos prestados à esta Casa de
Leis. Estiveram presentes
amigos e a família da homenageada, além da presença dos
Vereadores, Adilson Fabiano
Roque, Antonio Francisco de
Almeida, César Reginaldo
Ribeiro, Elvis Junio Marques,
José Roberto Picitelli dos
Santos, Marcos Antonio Vicari,
Roberto Salvador e Wellington
Floriano Rosa.
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(Myrmecophaga
tridactyla)

Caminhar no cerrado e encontrar
este maravilhoso mamífero no
estado de São Paulo é muito raro.
Este encontrei nos últimos cerrados remanescentes em Morro
Agudo/SP. Encontrado em ambientes terrestres, geralmente
solitários, é um excelente caçador
de formigas e cupins. É um
mamífero quadrúpede e desdentado que possui uma visão e
audição precária, enquanto o
olfato é bem mais apurado. A
cabeça os olhos e orelhas são
pequenos. O Tamanduá-bandeira
esta na lista de vulnerável e
ameaçado de extinção do IUCN,
foi extinto em algumas partes de
sua distribuição geográfica, e isto
se deve ao fato de seu habitat
estar sendo destruído.
Viva a Natureza!
Conheça mais sobre o trabalho de
Marquinhos Aventureiro:
https://www.flickr.com/photos/mc
ampis/
Facebook:
https://www.facebook.com/marcos
cesar.campis

Presidente da Câmara Municipal, Vereador Danilo Guarnieri entrega homenagem à Funcionária
Wilma da Silva Garcia

Dúvidas, sugestões ou comentários,
envie email para: marquinhosaventureiro@gmail.com
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OUTUBRO ROSA
O Outubro Rosa é uma
campanha global realizada
para conscientizar as mulheres sobre a prevenção do
câncer de mama e de colo do
útero. O nome remete à cor
do laço rosa que representa
mundialmente a luta contra
o câncer de mama, estimulando a participação da
população. A popularidade
do Outubro Rosa alcançou o
mundo de forma bonita,
elegante e feminina. O que
acaba motivando e unindo
diversos povos em torno de
uma tão nobre causa.
Empresas, celebridades,
organizações governamentais e a sociedade em geral,
estão cada vez mais engajadas no tema. Ajudando a
levar informação às mulheres sobre a relevância do
auto-exame e da mamografia. Pois, o câncer de mama
quando é diagnosticado em
seu estágio inicial, tem uma
enorme chance de cura. O
Outubro Rosa começou nos
Estados Unidos em 1997.
Vários Estados, de forma
isolada, começaram a comemorar e fomentar ações
voltadas a prevenção do
câncer de mama e mamografia. Todas ações eram e
são até hoje direcionadas a
conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce. Para sensibilizar a população, as cidades se enfeitavam com os laços rosas,
principalmente nos locais
públicos. Com o decorrer do
tempo surgiram ações como
corridas, desfiles de moda

ACONTECEU NA CÂMARA
Sessão:
Dia 2 – Às 20 horas sessão
ordinária no plenário
da
Câmara Municipal;
Dia 16 - Às 20 horas sessão
ordinária no plenário
da
Câmara Municipal;
Dia 23 – Às 18 horas sessão
Extraordinária no plenário
da Câmara Municipal.

com sobreviventes do câncer de mama, partidas de
boliche e etc. A força desses
movimentos ajudou a aprovar no congresso
Americano, que o mês de
Outubro seria o mês nacional (americano) de prevenção do câncer de mama. Um
dos grandes marcos do
movimento do Outubro Rosa
começou na última década
do século 20, quando o laço
cor-de-rosa, foi simbolizado
pela Fundação Susan G.
Komen for the Cure e distribuído aos participantes da
primeira “Corrida pela Cura”,
que foi realizada em Nova
York em 1990 e, desde
então, promovida anualmente na cidade. A primeira
iniciativa no Brasil foi a
iluminação em rosa do
Obelisco do Ibirapuera, em
São Paulo, em 2002. Na
ocasião, um grupo de
mulheres simpatizantes
com a causa do câncer de
mama, com o apoio de uma
empresa europeia de cosméticos, iluminaram de rosa
o monumento. O Movimento

convoca a todos que utilizem
no mês de outubro roupas
cor de rosa ou da própria
campanha, acessórios de
apoio como broches e itens
que iluminem suas casas e
apartamentos com as cores
da campanha. Mais importante que o apoio a campanha, não esqueça de fazer
seu auto-exame e em caso
de suspeita consulte seu
médico! O câncer de mama
ainda não pode ser prevenido, mas sim diagnosticado o
mais cedo possível.
Recomenda-se que as
mulheres conheçam seu
corpo desde que apresentem o crescimento das
mamas na adolescência. O
auto-exame das mamas,
hoje em dia, deve ser chamado de auto-cuidado, e
deve ser feito mensalmente.
Após os 40 anos, a mamografia começa a ser um
exame de extrema importância para a detecção da
doença e recomenda-se que
seja feito pelo menos uma
vez por ano.
Fonte: http://blog.octadesk.com/outubro-rosa/

Viagens:
Dia 19 – Às 5 horas, viagem do vereador Adilson

Fabiano Roque à São Paulo
para comparecer na
Assembleia Legislativa do
estado de São Paulo no
gabinete do Deputado
Estadual
Davi Zaia para
protocolar o ofício n°
3/2017-AFR/13 e 14-CMMA;
Dia 23 – Às 13 horas, viagem do vereador Wellington
Floriano Rosa à Ribeirão
Preto , para comparecer na
agência da previdência
social de Ribeirão Preto e
participar de uma audiência
com o gerente executivo,
Rui Brunini Júnior, e também

protocolar o ofício
n°4/2017-WFR/110;
Dia 31 – Às 5 horas viagem
do vereador Wellington
Floriano Rosa à São Paulo,
para comparecer na
Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, no
gabinete do Deputado
Estadual Welson Gasparini
e no escritório regional do
senador José Serra para
protocolar os ofícios
N ° 4 / 2 0 1 7
–
WFR/111,112,113, e 114 –
CMMA.

DIA 1° DE OUTUBRO - DIA NACIONAL DO VEREADOR
No dia 1 º de outubro, comemora-se o Dia Nacional do
Vereador. A lei para esta data
comemorativa foi promulgada no dia 20 de julho de 1984,
pela Lei Federal 7.212/84. O
vereador eleito pelo povo faz
parte do Poder Legislativo. A
lista das obrigações dos
vereadores é muito grande,
com a função de legislar,
fiscalizar, julgar e administrar.
Para ser candidato a este
cargo é necessário ter a idade
mínima de 18 anos, ser eleitor, estar afiliado em algum
partido político e passar por
aprovação partidária em
c o nve n ç ã o m u n i c i p a l . O
vereador executa tarefas
como ouvir a sociedade,
orientando e encaminhando
as reivindicações e sugestões, promovendo discussões
de assuntos de relevância

social; fiscalizar os projetos
em andamento na cidade,
acompanhando onde está
sendo aplicado o dinheiro
público; elaborar leis municipais, em conjunto com a
p r e f e i t u ra , d e b a t e n d o e
propondo medidas que beneficiam a população; discutir e
aprovar o orçamento anual e

a Lei de Diretrizes
Orçamentárias que planeja
onde e como aplicar os recursos do município; discutir,
debater e votar as matérias
previamente organizadas por
sessão (pauta).
F
o
n
t
e
s
:
http://nogueirense.com.br/politica-hojee-comemorado-o-dia-nacional-dovereador
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NO MÊS DE
OUTUBRO DE 2017
ADILSON FABIANO ROQUE
AO PREFEITO MUNICIPAL
Parabeniza pela criação da Feira
da Lua.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE,
DAIANA CRISTINA
COELHO STOLARIQUE,
Solicita que efetue os reparos
necessários e manutenção no
telhado do Posto de Saúde do
bairro Jardim Silveira.
ANTÔNIO FRANCISCO DE
ALMEIDA
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita interceder junto a
CPFL, para que regularize os
apagões no bairro jardim
Veredas, após as 22 horas,
causando transtornos aos estudantes universitários e chefes de
família;
2-Solicita instalar câmeras de
segurança, nas proximidades do
Banco do Brasil e Banco
Santander;
3- Solicita com o aval unânime
dos demais Vereadores determinar efetuar estudo, visando
conceder rejuste ou efetuar uma
reestruturação de cargos que
venha contemplar as menores
referências numéricas do quadro
de cargos e salários da Prefeitura
Municipal.
DANILO LUIS GUARNIERI
MAURICIO
A SENHORA RITA DE CASSIA
SILVA LIMA
Parabeniza em nome da Câmara
Municipal de Vereadores pela
brilhante participação no concurso W Music que ocorreu em
Ribeirão Preto – SP no dia 16 p.p,
e pela merecida vitória. Ressaltou
ainda que são talentos como o seu
que elevam o prestígio e trazem
reconhecimento a nossa cidade
em toda a região.
AO VEREADOR DA CÂMARA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO, IGOR DE OLIVEIRA
Parabeniza pelo excelente trabalho realizado junto aos órgãos
competentes, que culminou na
autorização da instalação da
segunda unidade do Programa
“BOM PRATO”, na cidade de
Ribeirão Preto, no Hospital das
Clínicas. Ressaltou ainda, que
propiciará benefícios a muitas
pessoas, especialmente aquelas
que se deslocam diariamente até
o referido Hospital.
AO DEPUTADO ESTADUAL LÉO
OLIVEIRA
Parabeniza pelo excelente trabalho realizado junto aos órgãos
competentes, que culminou na
autorização da instalação da
segunda unidade do Programa
“BOM PRATO”, na cidade de
Ribeirão Preto, no Hospital das
Clínicas. Ressaltou ainda, que
propiciará benefícios a muitas
pessoas, especialmente aquelas
que se deslocam diariamente até
o referido Hospital.
AO DEPUTADO FEDERAL
BALEIA ROSSI
1- Agradece por autorizar a
instalação da segunda unidade do
Programa “BOM PRATO”, na
cidade de Ribeirão Preto, no
Hospital das Clínicas. Ressaltou
ainda, que propiciará benefícios a
muitas pessoas, especialmente
aquelas que se deslocam diariamente até o referido Hospital;
2- Solicita com o aval dos
Vereadores, José Roberto Picitelli
dos Santos e Marcos Antonio
Vicari interceder junto ao
Ministério da Saúde visando à
liberação de uma ambulância tipo
A – Remoção simples e eletiva,
que será destinada para o setor
da saúde de Morro Agudo.
Ressaltamos ainda que a referida
ambulância é de grande necessidade para o transporte de pacientes do município, pois os veículos
atuais não estão em boas condi-

ções para realizar o transporte.
3- Solicita com o aval dos
Vereadores, José Roberto Picitelli
dos Santos e Marcos Antonio
Vicari interceder junto ao
Ministério da Saúde visando à
liberação de uma van, que será
destinada para o setor da saúde
de Morro Agudo, pois o referido
veículo será de grande importância para os munícipes que necessitam de transporte diariamente e
que não tem condições de se
locomoverem
com segurança
até os postos de saúde, hospital
local e outros municípios;
4- Solicita com o aval dos
Vereadores, José Roberto Picitelli
dos Santos e Marcos Antonio
Vicari interceder junto ao
Ministério da Saúde visando à
liberação de um gabinete odontológico, que será destinado ao
centro odontológico “José
Costantin Neto”. Ressaltamos
ainda que o novo gabinete propiciará aos funcionários agilizar os
t ra t a m e n t o s a g e n d a d o s d e
nossos munícipes;
5- Solicita com o aval dos
Vereadores, José Roberto Picitelli
dos Santos e Marcos Antonio
Vicari interceder junto ao
Ministério da Educação visando à
liberação de um ônibus que será
destinado ao transporte escolar
da rede de ensino de Morro
Agudo. Ressaltamos ainda que o
referido ônibus propiciará o
transporte com segurança e
conforto dos alunos, principalmente dos que residem na área
rural do município;
6- Solicita com o aval dos
Vereadores, José Roberto Picitelli
dos Santos e Marcos Antonio
Vicari interceder junto aos órgãos
competentes visando à liberação
de recursos financeiros estimados
no valor de R$ 200.000,00
(Duzentos mil reais) para despesas de custeio em favor da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS – APAE de
Morro Agudo-SP, inscrita no CNPJ
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NO MÊS DE
OUTUBRO DE 2017
sob o n.º 50.731.108/0001-22.
Ressaltamos ainda que a referida
entidade tem por nobre finalidade
a prestação de serviços e atendimento às nossas crianças que
possuem algum tipo de deficiência. E, por tal razão os recursos se
fazem necessários para que
possamos dar continuidade no
atendimento de nossos munícipes
que precisam de tais serviços.
AO GOVERNADOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO, GERALDO
ALCKMIN
Agradece por autorizar a instalação da segunda unidade do
Programa “BOM PRATO”, na
cidade de Ribeirão Preto, no
Hospital das Clínicas. Ressaltou
ainda, que propiciará benefícios a
muitas pessoas, especialmente
aquelas que se deslocam diariamente até o referido Hospital.
ELVIS JUNIO MARQUES
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita contratar empresa
especializada para verificar as
possíveis instalações clandestinas de hidrômetro em nossa
cidade;
2- Solicita com o aval unânime
dos demais Vereadores, disponibilizar o Parque Permanente de
Exposições para que os proprietários de caminhões possam estacionar, em razão de que muitas
residências não dispõe de espaço
suficiente, permanecendo os
mesmos nas ruas, sujeitos a ação
de vandalismo.
3- Solicita com o aval unânime
dos demais Vereadores, determinar efetuar o pagamento das
horas extras, aos guardas municipais da Prefeitura Municipal.
Ressaltou ainda, se for possível,
deveria realizar concurso público
para as funções que venha
necessitar.
A SENHORA CARMEM
HOLANDA DA COSTA SILVA

Parabeniza, pela participação aos
Jogos Regionais, sendo vencedora em primeiro lugar na natação.

Garcia.

A SENHORA MARIA INÊS
COTIAN ANTÔNIO
Parabeniza, pela participação aos
Jogos Regionais, sendo vencedora em terceiro lugar, no dominó.

AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita efetuar a reforma da
Rodoviária Messias Issy;
2- Solicita efetuar o recapeamento asfáltico, na via de acesso ao
bairro Santo Inácio dos Vieira;
3- Solicita com o aval unânime
dos demais Vereadores, efetuar o
pagamento das horas extras para
os motoristas de ambulâncias,
mecânicos e para todos aqueles
funcionários públicos municipais
que efetivamente fizerem jus,
pois sabemos da importância
desse serviço e por ser uma
questão de justiça.

A SENHORA ALICE DE
ALMEIDA COGNETTI
Parabeniza pela participação aos
Jogos Regionais, sendo vencedora em terceiro lugar, no atletismo,
800 metros.
A SENHORA VALDOMIRA DAS
CHAGAS GUIRARDELLI
Parabeniza pela participação aos
Jogos Regionais, sendo vencedora em terceiro lugar, no atletismo,
600 metros.
AO SUPERVISOR DE
ESPORTES DE MORRO AGUDO,
DIEGO MATHEUS SBROION
HIPOLITO
Solicita com o aval do Vereador
ANTONIO FRANCSICO DE
ALMEIDA parabenizá-lo pela
realização do campeonato de
futebol dos funcionários públicos.
MARCOS ANTONIO VICARI
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita efetuar os reparos
necessários nos tambores de lixo,
evitando riscos das crianças se
cortarem;
2- Solicita instalar iluminação
pública na Avenida Mariana de
Almeida Castro nº 1547;
3- Solicita efetuar recapeamento
asfáltico na Rua Otávio Barbeti
n.º 34;
4- Solicita instalar Bebedouro de
água no Centro de Lazer
Municipal, bem como disponibilizar dois (2) novos freezer;
5- Solicita com o aval unânime
dos demais Vereadores agradecer
por autorizar o sentido duplo de
direção, na Rua Paulo Nishi, a
partir da Rua Carlos Henrique

ROBERTO SALVADOR

WELLINGTON FLORIANO
ROSA
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita determinar os reparos
necessários na rede de esgoto, na
Rua México n.º 600;
2- Solicita determinar o recapeamento asfáltico nos cruzamentos
das Ruas México com a Goiás;
3- Solicita com o aval unânime
dos Vereadores, esclarecer o
Poder Legislativo se os caminhoneiros poderão transitar com seus
veículos de carga pesada na
cidade. Ressaltou que Vossa
Excelência, não determine
mudanças, sem o esclarecimento
prévio dessa classe tão trabalhadora.
4- Solicita determinar efetuar a
reforma, com urgência da estação
de tratamento de água, localizada
nos fundos do barracão da
Prefeitura Municipal, visando
propiciar a população, melhor
qualidade de água.
AO SENHOR LUIZ COSTA
Solicita com o aval unânime dos
demais Vereadores parabenizá-lo
pela realização das festividades
da Padroeira do Brasil “Nossa
Senhora Aparecida”, comemorado no dia 12 de outubro próximo.

