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PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

15 / 05 / 2017

1 - ORDEM DO DIA:
MATERIAS DO EXECUTIVO
1) Projeto de Lei Nº 09/17 o qual “Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
fiscal, e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade.
2) Projeto de Lei Nº 10/2.017 o qual “Autoriza a abertura de credito adicional especial no
orçamento fiscal, e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade.
3) PROJETO DE LEI Nº 11/2017 o qual “Dispõe sobre a denominação a ser dado o nome do
Campo de Futebol Society Municipal JOSÉ INÁCIO DA SILVA (PELÉ)”. Aprovado por
unanimidade.
4) PROJETO DE LEI Nº 12/2017 o qual “Autoriza o protesto de títulos de crédito de natureza
tributária e não tributária inscrito em dívida ativa do Município de Anhembi, dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
5) Projeto de lei 13/2.017 o qual “Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento fiscal, e dá
outras providências”. Requerimento do vereador Rodrigo solicitando adiamento do projeto
para o dia 05 de junho tendo em vista a necessidade de maiores informações junto ao
executivo, Aprovado por unanimidade.
MATERIAS DO LEGISLATIVO
1) PROJETO DE LEI Nº 04/2.017 de autoria do vereador Rodrigo Elias Pinto o qual “Institui a
inclusão do nome do Vereador Autor no texto da Lei de sua iniciativa e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº. 38 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito
Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: Considerando a necessidade de tratar
com transparência a administração publica; Considerando que a Creche municipal localizada no
Bairro Santa Cruz do município de Anhembi encontra-se locada; Assim, solicita-se: 1- Informar qual
é a empresa que fez a locação, tempo de cessão e enviar copia contrato da locação do prédio; 2 Informar aonde se encontram os móveis que foram comprados para ocupação do prédio com a pré
– escola; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
unanimidade.

3) REQUERIMENTO nº. 39 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito
Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: Considerando a necessidade de tratar
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com transparência a administração publica; Assim, solicita-se: 1 - Informar qual empresa realizou o
Serviço de Desinsetização nas ruas da cidade e prédios públicos, anexando cópia de contrato com
registro da ANVISA; 2 - Informar a necessidade para o controle de pragas urbanas na cidade
devido aumento de insetos; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por unanimidade.
4) REQUERIMENTO nº. 40 / 2017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito
Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos:considerando a necessidade de tratar
com transparência a administração publica; Fornecer informações e planilha de atendimento à
população, anexados com as horas e taxas recolhidas de cada agendado pelo serviço do trator do
Departamento de Agricultura no período de janeiro de 2017 a abril de 2017; Assim, solicita-se: 1 Informar se há um responsável pelo agendamento do serviço; 2 - Fornecer relatório e planilha de
atendimento em Anhembi e Pirambóia no período anexado acima; 3 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
5) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES nº 03/2.017 de autoria do vereador
RODRIGO ELIAS PINTO o qual apresenta à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as
formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações à Ordem dos Advogados do
Brasil, com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno, parabenizando
pelos 85 anos desta entidade que presta serviço de grande relevância para a sociedade brasileira.
Aprovado por unanimidade.
6) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES nº 04 / 2.017 de autoria do vereador
RODRIGO ELIAS PINTO EM APOIO: ANIZIO TOBIAS FILHO, ADILSON JOSE SOARES, ELSA
CRISTINA VAZ, JOEL ALEXANDRE LORENÇO PINTO, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA,
ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER, SEBASTIÃO DE QUADROS NETO, KELLY CRISTINA DE
SOUZA REIS o qual apresentam à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades
regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações aos profissionais de enfermagem, com
base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno, parabenizando pelo dia 12 de
maio instituído “dia mundial da enfermagem” e pelos relevantes trabalhos que esta classe
profissional presta para nossa sociedade. Aprovado por unanimidade.
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