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PAUTA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

21 / 11 / 2017

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 496/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 86 / 2017 do legislativo.
2) Ofício nº 498/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 80 / 2017 do legislativo.
3) Ofício nº 508/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 77 / 2017 do legislativo.
4) Ofício nº 509/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 84 / 2017 do legislativo.
5) PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO N° 22/17 o qual “Estima a Receita e fixa a Despesa no
Município de
Anhembi para o exercício de 2.018.
6) PROJETO DE LEI N° 24/17 o qual “Altera a Lei Municipal 1.594/05, de 09 de Novembro de
2.005, que criou o Conselho Municipal de Turismo de Anhembi – COMTUR e dá outras
providências”.
7) PROJETO DE LEI N° 25/17 o qual “Aprova o PDT - Plano de Desenvolvimento Turístico do
Município de Anhembi e dá outras providencias”.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) Projeto de Decreto Legislativo n. 03/2017, o qual “Dispõe sobre a concessão de Titulo de
Anhembiense Emérita a Ilustríssima Senhora SONIA MARIA DE OLIVEIRA CLARO e dá outras
providencias.”
2) EMENDA ADITIVA Nº 01/2.017 - AO PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO N. 22/2017 de
autoria do Executivo Municipal o qual “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO
DE ANHEMBI, PARA O EXERCICIO DE 2.018.”
3) INDICAÇÃO Nº 160 / 17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável a necessidade de manutenção no Ginásio
de Esporte Vadih Jorge, tendo em vista o desgaste da quadra, pontos de goteiras na cobertura e
necessidade de algumas melhorias na estrutura deste prédio público.
4) INDICAÇÃO Nº 161/ 17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável que sejam providenciados projetos de
melhoria iluminação pública de nosso município, destacando a melhoria nos pontos já existentes e
colocação de novos pontos em locais em que ainda não são servidos pela iluminação.
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5) REQUERIMENTO Nº 103/ 2017 de autoria do vereador Sebastião de Quadros Neto o qual
requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie a Sabesp pra que nos informe por
meio de oficio a Sabesp sobre o derramamento de esgoto em rede pluvial na rua Iraí da Silva
Quadros no bairro Morada do Sol em Anhembi fato que o mal cheiro está insuportável nesta rua e o
contato com esgoto poderá transmitir doenças para os moradores da rua.Informações de quando a
Sabesp vai consertar essas bocas de lobo pois fui informado que já faz algum tempo que este
problema perdura nesta rua. Informar quando a prefeitura vai fazer a limpeza dos bueiros que se
encontram com muito lixo dentro (fotos anexa) pois esta rua já sofreu com alagamentos em
períodos de chuva. Fazer a limpeza da rua que se encontra com vários pontos de lixo e entulho
sendo criadouros de animais peçonhentos como cobras e escorpiões, e outras informações que
entenderem pertinentes de explicações.
6) REQUERIMENTO Nº 104/ 2017 de autoria do vereador Sebastiao de Quadros Neto 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 o Patrimônio Público: Considerando a necessidade de tratar com transparência o
patrimônio público. Considerando, ainda, a necessidade de analisar e respeitar os princípios
constitucionais aplicáveis a Administração Pública e elencada na Constituição Federal em seu
artigo 37, “caput”.Considerando, também, o poder fiscalizatório conferido ao vereador no exercício
de suas funções e sua obrigação de saber sobre atos e negócios relativos a Administração Pública.
Assim, solicita-se: 1- Quais são os serviços efetivamente prestados pela empresa CONFIATTA
CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP à administração pública municipal? Descrevê-los e
especificá-los. 2- Há prestação de serviços de natureza puramente técnica? 3 - Qual o motivo de
não ter se realizado concurso público para a contratação de pessoal qualificado para a prestação
dos serviços realizados pela referida empresa? 4- Quantos contratos foram realizados com a
empresa CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP no ano de 2017? 5 - Anterior ao
ano de 2017 aludida empresa já havia prestado serviços ao município? 6- Qual o valor já pago à
empresa CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP no ano de 2017? Solicito ainda
: 1 - Cópia integral do processo administrativo de tomada de preços. 2- Cópia do(s) contratos(s)
firmado(s) entre a Prefeitura Municipal e a empresa CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO
LTDA - EPP. 3 - Informações escritas, individualizadas e explicativas dos valores pagos, inclusive
com cópia das transferências bancárias ou microfilmagem dos cheques. 4- Cópia do “certificado de
registro cadastral” da empresa CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP. Outras
informações que entenderem pertinentes e necessárias de explicações.
7) REQUERIMENTO Nº 105/ 2017 de autoria do vereador Rodrigo Elias Pinto o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, que oficie ao Sr. Delegado da Polícia Civil e Sr.
Comandante da Polícia Militar responsáveis por nosso Município, solicitando o seguinte: 1º.
INFORMAR OS INDICADORES DE CRIMES COMETIDOS EM NOSSO MUNICÍPIO
(DESTACANDO CRIMES CONTRA A VIDA, CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, TRÁFICO DE
DROGAS E OUTROS QUE ENTENDEREM DE RELEVÂNCIA) OCORRIDOS DESDE JANEIRO
DE 2013 ATÉ A RESPOSTA DO PRESENTE; 2º. INFORMAR SE ESTE ÓRGÃO DE
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SEGURANÇA PÚBLICA CONTA COM EFETIVO SUFICIENTE PARA ATENDER TODO O
MUNICÍPIO OU SE HÁ A NECESSIDADE DE AUMENTAR O NÚMERO DE AGENTES.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
1) EMENDA ADITIVA Nº 01/2.017 - AO PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO N. 22/2017 de
autoria do Executivo Municipal o qual “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO
DE ANHEMBI, PARA O EXERCICIO DE 2.018.” Aprovado por Unanimidade Em 1º Turno
2) PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO N° 22/17 o qual “Estima a Receita e fixa a Despesa no
Município de Anhembi para o exercício de 2.018”. Aprovado por Unanimidade. Em 1º Turno
3) PROJETO DE LEI N° 24/17 o qual “Altera a Lei Municipal 1.594/05, de 09 de Novembro de
2.005, que criou o Conselho Municipal de Turismo de Anhembi – COMTUR e dá outras
providências”. Aprovado por Unanimidade
4) PROJETO DE LEI N° 25/17 o qual “Aprova o PDT - Plano de Desenvolvimento Turístico do
Município de Anhembi e dá outras providencias”. Aprovado por Unanimidade
Legislativo
1) Projeto de Decreto Legislativo n. 03/2017, o qual “Dispõe sobre a concessão de Titulo de
Anhembiense Emérita a Ilustríssima Senhora SONIA MARIA DE OLIVEIRA CLARO e dá outras
providencias.” Aprovado por Unanimidade
2) REQUERIMENTO Nº 103/ 2017 de autoria do vereador Sebastião de Quadros Neto o qual
requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie a Sabesp pra que nos informe por
meio de oficio a Sabesp sobre o derramamento de esgoto em rede pluvial na rua Iraí da Silva
Quadros no bairro Morada do Sol em Anhembi fato que o mal cheiro está insuportável nesta rua e o
contato com esgoto poderá transmitir doenças para os moradores da rua.Informações de quando a
Sabesp vai consertar essas bocas de lobo pois fui informado que já faz algum tempo que este
problema perdura nesta rua. Informar quando a prefeitura vai fazer a limpeza dos bueiros que se
encontram com muito lixo dentro (fotos anexa) pois esta rua já sofreu com alagamentos em
períodos de chuva. Fazer a limpeza da rua que se encontra com vários pontos de lixo e entulho
sendo criadouros de animais peçonhentos como cobras e escorpiões, e outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade
3) REQUERIMENTO Nº 104/ 2017 de autoria do vereador Sebastiao de Quadros Neto 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 o Patrimônio Público: Considerando a necessidade de tratar com transparência o
patrimônio público. Considerando, ainda, a necessidade de analisar e respeitar os princípios
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constitucionais aplicáveis a Administração Pública e elencada na Constituição Federal em seu
artigo 37, “caput”.Considerando, também, o poder fiscalizatório conferido ao vereador no exercício
de suas funções e sua obrigação de saber sobre atos e negócios relativos a Administração Pública.
Assim, solicita-se: 1- Quais são os serviços efetivamente prestados pela empresa CONFIATTA
CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP à administração pública municipal? Descrevê-los e
especificá-los. 2- Há prestação de serviços de natureza puramente técnica? 3 - Qual o motivo de
não ter se realizado concurso público para a contratação de pessoal qualificado para a prestação
dos serviços realizados pela referida empresa? 4- Quantos contratos foram realizados com a
empresa CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP no ano de 2017? 5 - Anterior ao
ano de 2017 aludida empresa já havia prestado serviços ao município? 6- Qual o valor já pago à
empresa CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP no ano de 2017? Solicito ainda
: 1 - Cópia integral do processo administrativo de tomada de preços. 2- Cópia do(s) contratos(s)
firmado(s) entre a Prefeitura Municipal e a empresa CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO
LTDA - EPP. 3 - Informações escritas, individualizadas e explicativas dos valores pagos, inclusive
com cópia das transferências bancárias ou microfilmagem dos cheques. 4- Cópia do “certificado de
registro cadastral” da empresa CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP. Outras
informações que entenderem pertinentes e necessárias de explicações. Aprovado por
Unanimidade
4) REQUERIMENTO Nº 105/ 2017 de autoria do vereador Rodrigo Elias Pinto o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, que oficie ao Sr. Delegado da Polícia Civil e Sr.
Comandante da Polícia Militar responsáveis por nosso Município, solicitando o seguinte: 1º.
INFORMAR OS INDICADORES DE CRIMES COMETIDOS EM NOSSO MUNICÍPIO
(DESTACANDO CRIMES CONTRA A VIDA, CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, TRÁFICO DE
DROGAS E OUTROS QUE ENTENDEREM DE RELEVÂNCIA) OCORRIDOS DESDE JANEIRO
DE 2013 ATÉ A RESPOSTA DO PRESENTE; 2º. INFORMAR SE ESTE ÓRGÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA CONTA COM EFETIVO SUFICIENTE PARA ATENDER TODO O
MUNICÍPIO OU SE HÁ A NECESSIDADE DE AUMENTAR O NÚMERO DE AGENTES.
Aprovado por Unanimidade

Próxima Sessão Ordinária dia 04 / 12 / 2017 às 19 H

Rua Valentim do Amaral, 273 – Cep. 18620-000 - Anhembi – SP
Tel. (14) 3884-1333 / 3884- 1395 email: câmara.anhembi@gmail.com site: camaraanhembi.sp.gov.br

