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PAUTA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

15 / 10 / 2018

1- ORDEM DO DIA:
MATERIAS DO LEGISLATIVO
1) Ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 17/09/2018. Aprovado por unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº 89/2018 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o
Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes
termos:Considerando a existência de Leis Municipais que foram devidamente aprovadas e sancionadas; Considerando o
dever do Poder Legislativo em acompanhar o cumprimento da legislação municipal; Considerando que esta Administração
está prestes a completar 02 (dois) anos de mandato, tempo suficiente para adequar a legislação orçamentária e devido
planejamento; Assim, solicita-se: 1 - Informar quais as efetivas medidas foram adotadas para fazer cumprir a Lei Municipal
nº. 1.809⁄09 que autoriza o Poder executivo a instituir o programa de apoio ao aluno portador de distúrbios específicos de
aprendizagem diagnosticados como dislexia e dá outras providências; 2 - Informar quais as efetivas medidas foram
adotadas para fazer cumprir a Lei Municipal nº. 1.829⁄09 que institui o programa municipal de educação ambiental e dá
outras providências; 3 - Informar quais as efetivas medidas foram adotadas para fazer cumprir a Lei Municipal nº. 1.836⁄09
que dispõe sobre o ingresso de pessoas portadoras de deficiência física ou sensorial no serviço público municipal e dá
outras providências; 4 - Informar quais as efetivas medidas foram adotadas para fazer cumprir a Lei Municipal nº. 1.855⁄10
que cria o programa de envelhecimento ativo do Município de Anhembi e dá outras providências; 5 - Informar quais as
efetivas medidas foram adotadas para fazer cumprir a Lei Municipal nº. 1.877⁄10 que institui a obrigatoriedade do Poder
Executivo enviar lista trimestral sobre a relação de cargos com provimento comissionado e funções gratificadas ao Poder
Legislativo e sua publicação em jornal de circulação local e dá outras providências; 6 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
3) REQUERIMENTO nº 90 /2018 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o
Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos:
Considerando os constantes pedidos de instalação de lombadas em diversas ruas do Município; Assim, solicita-se: 1 Informar se existe um planejamento referente a instalação de lombadas no Município. Caso positivo, informar em quais
ruas estão previstas; 2 - Informar, especificamente, se há previsão e quando de instalação de lombada no início da Rua
Antônio Mariano Rumim, tendo em vista o fluxo de veículos em alta velocidade; 3 - Informar, especificamente, se há
previsão e quando da instalação de lombadas nos trecho da Rua Marechal Deodoro, entre o Jardim Santa Cruz e a
Rodovia Prefeito Antônio José Pinto; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
unanimidade.
4) REQUERIMENTO Nº 91 / 2018 de autoria dos vereadores JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO, ANIZIO
TOBIAS FILHO, ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER, SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual requerem à Mesa, ouvido
o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao
Departamento de Obras da Prefeitura Municipal ou o setor competente nos seguintes termos:Considerando os princípios
que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, fornecer lista constando os nomes e
funções que cada funcionário exerce contratados pela prestadora de serviços Golden junto a Prefeitura; 2 - Informar, se o
numero de funcionários contratados condiz com o estipulado em contrato realizado por processo licitatório e quais os
motivos; 3 - Informar, se a Prefeitura irá tomar providencias caso o contrato não esteja sendo realizado e respeitado suas
clausulas; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
5) REQUERIMENTO Nº 92 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO Pinto o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie
ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos: Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no
art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, ENVIAR CÓPIA DA Planilha de Controle de Combustível da Frota Municipal do Exercício de
2018; 2 - Ao Setor Competente, enviar planilha de Controle de Combustível detalhado, por Setor; 3 - Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
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6) REQUERIMENTO Nº 93 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie
ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos: Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no
art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, Informar o Cronograma dos Serviços de Manutenção das Estradas Rurais do município de
Anhembi; 2 - Ao Setor Competente, enviar cópia da Planilha dos Serviços de Manutenção das Estradas Rurais do
Exercício de 2018; 3 - Ao Setor Competente, Informar, cópia de Planilha de Combustível das Máquinas do SERM do
Exercício de 2018; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
7) REQUERIMENTO Nº 94 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie
ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos: considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no
art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, Informar por qual motivo está se utilizando de funcionários Tercerizados no Departamento de
Serviços Urbanos na função de Tratorista no Distrito Pirambóia; 2 - Ao Setor Competente, Informar, por que não está
sendo utilizado a lista de Concursados existente na Prefeitura para atender a função de Tratorista do Departamento de
Serviços Urbanos no Distrito de Pirambóia; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado
por unanimidade.
8) REQUERIMENTO Nº 95 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie
ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos: Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no
art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, Informar, enviar Cópia de Relatório dos Horímetros dos Veículos (Trator) da agricultura com
Serviços Prestados do Exercício de 2018 da Casa da Agricultura; 2 - Ao Setor Competente, informar por qual motivo estão
em atendimento a população somente dois tratores à população se a Frota consta três Veículos; 3 - Ao Setor Competente,
informal que envie Planilha de Combustível dos Tratores no Exercício de 2018; 4 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
9) REQUERIMENTO Nº 96 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie
ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos: Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no
art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, Informar por qual motivo a Frota Municipal da Prefeitura não estão regularizados com o
adesivo da Prefeitura; 2 - Ao Setor Competente, informar que regularize o adesivamento para melhor atender os
populares com melhor informação, e fiscalização local. Aprovado por unanimidade.
10) REQUERIMENTO Nº 97 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie
ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos: Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no
art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, Informar se há um veículo Específico Adesivado, para atender os pacientes que realizam o
Tratamento de Hemodiálise nos municípios vizinhos; 2 - Ao Setor Competente, Informar qual veículo está sendo utilizado
anexando, placa que está sendo utilizado para o atendimento; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por unanimidade.
11) REQUERIMENTO nº 98 /2018 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qual requer à Mesa,
ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto, solicitando
informações nos seguintes termos: Considerando que a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 Regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Assim,
solicito: 1 - Informar relação clara e objetiva dos funcionários (nome e função) que são remunerados pelo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB. 2 Informar o valor repassado mês a mês a essa prefeitura, desde janeiro de 2018 até a presente data. 3 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
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12) REQUERIMENTO nº 99/2018 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qual requer à Mesa,
ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto, solicitando
informações nos seguintes termos: Considerando um caso suspeito de sarampo em um educando da escola EMEI Jardim
Nova Anhembi. Assim, solicita-se: 1 - Informar a atual situação do caso e informar as providências tomadas pela
Secretaria da Saúde e Educação do município; 2 - Informar se foi notificada a vigilância epidemiológica sobre o caso, se
positivo, enviar parecer do órgão competente; 3 - Outras informações que entenderem de explicações. Aprovado por
unanimidade.
13) REQUERIMENTO nº 100 /2018 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qual requer à Mesa,
ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto, solicitando
informações nos seguintes termos: Considerando que toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e
sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao
chamado projeto político-pedagógico – PPP. Assim, solicita-se: 1 - Informar se a escola EMEI JARDIM NOVA ANHEMBI
possui o PPP e o Regimento Interno, caso afirmativo, enviar cópia do Projeto Politico Pedagógico e Regimento Interno da
referida escola. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
14) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 03/2018 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE
SOUZA REIS o qual apresenta-se a mesa ouvindo o plenário e dispensado as formalidades regimentais, MOÇÃO DE
APLAUSOS E CONGRATULAÇOES AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PELA COMEMORAÇÃO
DO SEU DIA, EM 15 DE OUTUBRO, com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno, em
reconhecimento aos serviços desenvolvidos junto à população do nosso Município.

Aprovado por

unanimidade.
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