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PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

02 / 10 / 2017

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 393/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 46 / 2017 do legislativo.
2) Ofício nº 394/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 52 / 2017 do legislativo.
3) Ofício nº 395/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 53 / 2017 do legislativo.
4) Ofício nº 396/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 60 / 2017 do legislativo.
5) Ofício nº 397/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 64 / 2017 do legislativo.
6) Ofício nº 398/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 61 / 2017 do legislativo.
7) Ofício nº 399/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 65 / 2017 do legislativo.
8) Ofício nº 423/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 66 / 2017 do legislativo.
9) Ofício nº 424/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 40 / 2017 do legislativo.
10) Ofício nº 425/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 63 / 2017 do legislativo.
11) Ofício nº 432/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 62 / 2017 do legislativo.
12) PROJETO DE LEI N° 22/17 o qual “Estima a Receita e fixa a Despesa no Município de Anhembi para o
exercício de 2.018”.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) INDICAÇÃO Nº 130 / 17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de reparos em estrutura de concreto,
localizada na Rua Manoel Franco de Camargo, ao lado dos Correios, tendo em vista seu desgaste e risco de
acidentes para quem estaciona no local.
2) INDICAÇÃO Nº 131 / 17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica à SABESP a
necessidade de reparos em sua rede de água, próximo ao imóvel de nº 801, na Rua do Tanque, em virtude
de vazamento constatado por este vereador.
3) INDICAÇÃO Nº 132 / 17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de aquisição de equipamento de irrigação e
soprador de folhas para melhorar a atuação do Setor de Serviços Urbanos.
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4) INDICAÇÃO Nº 133 / 17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de troca dos filtros d´agua da piscina
municipal e do Centro do Idoso, assim como a cobertura apropriada para a piscina do Centro do Idoso.
5) INDICAÇÃO nº. 134 / 2.017 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qual indica
ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto, a necessidade de se instalar ventiladores no PSF –
Estratégia Saúde da Família de Anhembi.
6) INDICAÇÃO nº. 135 / 2017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado que tome providências sobre a manutenção dos bueiros do
Bairro Nossa Senhora das Graças Distrito Pirambóia.
7) INDICAÇÃO nº. 136 / 2017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado que tome providências sobre os bancos da Área de lazer e a
Reposição do Parque (Playground) do Conjunto Habitacional do Bairro Nossa Senhora das Graças no
Distrito Pirambóia.
8) INDICAÇÃO nº. 137 / 2017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado que tome providências sobre a Praça do Bairro Morada do
Sol
9) INDICAÇÃO nº. 138 / 2017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado a necessidade de manutenção na Praça do Cruzeiro no
Bairro Morada do Sol.
10) INDICAÇÃO nº. 139 / 2017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado que tome providências sobre a manutenção da rampa de
acesso da Rua Vereador Valdemar Peixoto com a Rua Frei Timóteo de Miranda do Bairro Nossa Senhora
dos Navegantes.
11) INDICAÇÃO nº. 140 / 2017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado para que Oficie a Sabesp para que tome providências sobre
a manutenção dos buracos nas vias públicas da Rua Ideval Claro, local onde se encontra, os serviços
realizados pela Sabesp, que não foram concluídos o recapeamento asfáltico, sentido ao Frigorífico no Bairro
Nossa Senhora dos Navegantes.
12) INDICAÇÃO nº. 141 / 2017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado que tome providências, no sentido de arrumar o quadro de
energia do Centro Artesanato do Município de Anhembi, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima.
13) INDICAÇÃO nº. 142 / 2017de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado que tome providências sobre a manutenção na rampa de
acesso na Rua do Antigo Leito da Sorocabana com a Rua Campos Sales no Distrito de Pirambóia.
14) INDICAÇÃO nº. 143 / 2017 DE AUTORIA DO VEREADOR Joel Alexandre Lourenço Pinto o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado, e a equipe do Departamento de Obras e ao Fundo Social à
necessidade da construção de calçadas na Rua Prudente de Morais no Bairro Jardim Cruzeiro e que se tome
a devida providencia em relação a uma rampa de acesso de uma moradia na referida Rua, conforme segue
foto em anexo.
15) REQUERIMENTO nº. 77 / 2017 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS 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 promulgação da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017
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que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e outros assuntos; Considerando que tal diploma
legal prevê que ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à
Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e
sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à
titulação de seus ocupantes. Assim, solicita-se: 1) Informar quais as medidas a Administração adotará
diante de tal lei, no sentido de regularizar núcleos habitacionais que se enquadram nas descrições do
mencionado diploma; 2) Informar quais serão as fases de trabalho e se existe cronograma previsto; 3) Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
16) REQUERIMENTO nº. 78 /2017 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS 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 as constantes tratativas a respeito das condições da Rodoviária
municipal, principalmente com relação à presença de pombos que sujam e podem trazer doenças para
nossa população e visitantes. Assim, solicita-se: 1 - Informar quais as providências estão sendo adotadas e
se existe previsão para a solução do conhecido problema; 2 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações.
17) REQUERIMENTO nº. 79 / 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; Assim, solicita-se: 1) Informar se existe um plano ou estudo sobre o novo sinal de TV
Digital, na Torre de Retransmissão que libera o Sinal a população, e se existe uma previsão para nova
instalação dos canais disponíveis; 2) Informar se o Departamento de Assistência Social, está informando o
publico que é beneficiado pelo Programa Federal, ao seu direito de adquirir o seu Kit Digital para nova
transmissão; 3) Informar a relação de famílias beneficiadas ao KIT; 4) Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações;
18) REQUERIMENTO nº 80 / 2.017 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 o programa Brasil
Carinhoso é um programa do governo Federal, que consiste na transferência automática de recursos
financeiros para custear despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com
as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, além de garantir o acesso e a permanência
da criança na educação infantil; Considerando a necessidade de tratar com transparência as contas públicas;
Assim, solicito: 1) Informar se o recurso já foi utilizado? Se afirmativo, apresentar de forma detalhada onde
foi investido o referido recurso. 2) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
19) REQUERIMENTO nº. 81 / 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 a Reforma que esta sendo realizada na Quadra do Bairro Nossa
Senhora dos Navegantes; Assim, solicita-se: 1) Informar qual é o Número da Licitação, os Valores das
propostas e as Empresa participantes, e quem está realizando a obra da Reforma da Quadra do Bairro
Nossa Senhora dos Navegantes; 2) Apresentar em anexo a planilha de Execução Orçamentária,
Cronograma Físico e Financeiro da Obra; 3) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
20) REQUERIMENTO nº. 82 / 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 o plantio de Mudas de Árvores Nativas para Preservação Ambiental;
Assim, solicita-se: 1) Informar se foi realizado o Serviço de Estaqueamento em Mudas de Árvores Nativas e
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Limpeza, das referidas Mudas Plantadas, para Preservação Ambiental; 2) Informar qual Área de Preservação
Ambiental que foi realizado o Serviço; 3) Informar qual empresa que prestou o serviço, anexando suas
documentações exigidas pelas Normas Ambientais; 4) Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
21) REQUERIMENTO nº. 83 / 2017 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ 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 existência de uma grande demanda de pacientes por um médico
dermatologista no município de Anhembi; Considerando que para ser atendido por um especialista nesta
área é feito um anexo solicitando a especialidade e posteriormente fica no aguardo do hospital de referencia
(UNESP) abrir vaga para este encaminhamento; Assim, solicita-se: 1 - Informar se a Administração tem
conhecimento deste assunto? 2 – informar se a administração tem condições de contratar um médico na
área de dermatologia, visto que para a especialidade em questão possui demanda reprimida e muitos são os
casos que poderiam ser resolvidos com atendimento no município. 3- Outras informações que julgar
pertinentes ao assunto.
22) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 06 / 2.017de autoria do vereador RODRIGO
ELIAS PINTO o qual apresenta à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades regimentais,
Moção de Aplausos e Congratulações ao radialista ADELSON PINHEIRO DOS SANTOS pelos serviços
prestados à comunidade anhembiense frente a Rádio Comunitária Nossa Senhora dos Navegantes, com
base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
Legislativo
1) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2.017 o qual “Institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Anhembi e
dá outras providências”. Aprovado por Unanimidade.
2) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/2017 o qual Dispõe sobre a regulamentação do Serviço de
Informação ao Cidadão – SIC, no âmbito da Câmara Municipal de Anhembi e dá outras
providências. Aprovado por Unanimidade.
3) REQUERIMENTO nº. 68 / 2017de autoria do vereador RODRIGO ELIAS 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 que em nosso Município encontra-se em vigência a Lei municipal nº
1.680⁄07 de 03 de abril de 2007 que “Dispõe sobre Plano Diretor Participativo, o sistema e o processo de
planejamento e gestão do desenvolvimento urbano do Município de Anhembi”; Considerando que a Lei
Federal nº 10.257⁄01 de 10 de julho de 2001 que “Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”, conhecido como Estatuto da
Cidade, prevê no §3º, do seu art. 40 que “A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a
cada dez anos”. Assim, solicita-se: 1) Informar como a Administração pretende desenvolver este trabalho e
se já existe um cronograma de atividades; 2) Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.
4) REQUERIMENTO nº. 71 / 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
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administração publica Assim, solicita-se: Informar se há possibilidade de construir uma Praça Arborizada com
Academia ao Ar Livre no Conjunto Habitacional do Bairro Nossa Senhora dos Navegantes, onde há
disponibilidade e espaço para atender a população; Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.
5) REQUERIMENTO nº. 78 /2017 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS 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 as constantes tratativas a respeito das condições da Rodoviária
municipal, principalmente com relação à presença de pombos que sujam e podem trazer doenças para
nossa população e visitantes. Assim, solicita-se: 1 - Informar quais as providências estão sendo adotadas e
se existe previsão para a solução do conhecido problema; 2 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
6) REQUERIMENTO nº. 79 / 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; Assim, solicita-se: 1) Informar se existe um plano ou estudo sobre o novo sinal de TV
Digital, na Torre de Retransmissão que libera o Sinal a população, e se existe uma previsão para nova
instalação dos canais disponíveis; 2) Informar se o Departamento de Assistência Social, está informando o
publico que é beneficiado pelo Programa Federal, ao seu direito de adquirir o seu Kit Digital para nova
transmissão; 3) Informar a relação de famílias beneficiadas ao KIT; 4) Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
7) REQUERIMENTO nº 80 / 2.017 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 o programa Brasil
Carinhoso é um programa do governo Federal, que consiste na transferência automática de recursos
financeiros para custear despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com
as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, além de garantir o acesso e a permanência
da criança na educação infantil; Considerando a necessidade de tratar com transparência as contas públicas;
Assim, solicito: 1) Informar se o recurso já foi utilizado? Se afirmativo, apresentar de forma detalhada onde
foi investido o referido recurso. 2) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por Unanimidade.
8) REQUERIMENTO nº. 81 / 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 a Reforma que esta sendo realizada na Quadra do Bairro Nossa
Senhora dos Navegantes; Assim, solicita-se: 1) Informar qual é o Número da Licitação, os Valores das
propostas e as Empresa participantes, e quem está realizando a obra da Reforma da Quadra do Bairro
Nossa Senhora dos Navegantes; 2) Apresentar em anexo a planilha de Execução Orçamentária,
Cronograma Físico e Financeiro da Obra; 3) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por Unanimidade.
9) REQUERIMENTO nº. 82 / 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 o plantio de Mudas de Árvores Nativas para Preservação Ambiental;
Assim, solicita-se: 1) Informar se foi realizado o Serviço de Estaqueamento em Mudas de Árvores Nativas e
Limpeza, das referidas Mudas Plantadas, para Preservação Ambiental; 2) Informar qual Área de Preservação
Ambiental que foi realizado o Serviço; 3) Informar qual empresa que prestou o serviço, anexando suas
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documentações exigidas pelas Normas Ambientais; 4) Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.
10) REQUERIMENTO nº. 83 / 2017 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ 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 existência de uma grande demanda de pacientes por um médico
dermatologista no município de Anhembi; Considerando que para ser atendido por um especialista nesta
área é feito um anexo solicitando a especialidade e posteriormente fica no aguardo do hospital de referencia
(UNESP) abrir vaga para este encaminhamento; Assim, solicita-se: 1 - Informar se a Administração tem
conhecimento deste assunto? 2 – informar se a administração tem condições de contratar um médico na
área de dermatologia, visto que para a especialidade em questão possui demanda reprimida e muitos são os
casos que poderiam ser resolvidos com atendimento no município. 3- Outras informações que julgar
pertinentes ao assunto. Aprovado por Unanimidade.
11) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 06 / 2.017de autoria do vereador RODRIGO
ELIAS PINTO o qual apresenta à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades regimentais,
Moção de Aplausos e Congratulações ao radialista ADELSON PINHEIRO DOS SANTOS pelos serviços
prestados à comunidade anhembiense frente a Rádio Comunitária Nossa Senhora dos Navegantes, com
base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno. Aprovado por Unanimidade.
Próxima Sessão Ordinária dia 16 / 10 / 2017 às 19 H
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