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PAUTA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

18 / 09 / 2017

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:

1) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR SUBSTITUTIVO Nº 13/2017 o qual “Altera a Lei
Complementar nº. 103/09 de 09 de dezembro de 2009 e dá outras providências”
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:

1) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2.017 o qual “Institui a ouvidoria da Câmara Municipal de
Anhembi e dá outras providências”.
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.
3) INDICAÇÃO Nº 128 / 2.017 de autoria do vereador Adilson José Soares o qual indica ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Miguel Machado, a necessidade de instalação de
cobertura ou Toldo em frente do posto de saúde de Pirambóia para proteger os veículos da saúde.
4) INDICAÇÃO Nº 129 / 17 de autoria do vereador ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de se
construir uma rampa de concreto que de acesso ao rio tiete no aterro da lagoa municipal para que
os turistas possam descer e colocar suas embarcações no Rio.
5) 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.
6) REQUERIMENTO nº. 69 / 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 questionamentos de funcionários da
prefeitura com relação a demora e o não recebimento das cestas básicas na data prevista; Assim,
solicita-se: Informar por qual motivo as cestas básicas dos funcionários da prefeitura não foram
entregues ate a presente data, sendo que elas sempre foram entregues ate o quinto dia útil de cada
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mês. Informar se foi realizada a licitação para fornecimento das cestas básicas; Se foi realizado,
informar qual empresa saiu vencedora e enviar copia do contrato; Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações;
7) REQUERIMENTO nº. 70 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual Requeiro 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 entrega oficial de um trator agrícola
com implementos no dia 30 de junho na casa da agricultura; Considerando questionamentos de
alguns produtores rurais que o trator encontra-se parado sem prestar serviços; Assim, solicita-se:
Informar se o trator adquirido já prestou algum tipo de serviços aos produtores rurais; Se caso tenha
prestado serviços aos produtores rurais, enviar relatório dos serviços prestados e horimetro de
horas trabalhadas e planilha dos gastos com combustível; Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações;
8) 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 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.;
9) REQUERIMENTO nº. 72 / 2017 de autoria do vereador MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 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 e o início de um novo governo; Assim, solicita-se: 1 Informar quais providências esta sendo tomada com relação ao banheiro público do Distrito de
Piramboia, tendo em vista que o mesmo esta desabando oferecendo risco a população em geral e
principalmente quem faz o uso do mesmo. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
10) REQUERIMENTO nº. 73 / 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 que vários moradores
do loteamento “Mauro Zucari” no bairro da Capuava Próximo a Rodovia Marechal Rondon no
Distrito de Pirambóia vem reclamado do estado em que se encontra a estrada municipal que liga o
loteamento ao Distrito de Pirambóia, tomando como ponto de referência a estrada que sai da EMEF
Prof. Dalva Calhim Abud, passando pelo Sitio do Sr. “Tito” e que chega ao loteamento. Assim,
solicita-se: 1 - Informar se a Administração tem conhecimento deste problema? 2 - Quais as
iniciativas e ações que a Administração vem efetuando e efetuará para resolução dos problemas? 3
– Informar qual o prazo para que esta estrada municipal esteja em bom estado de conservação e
manutenção, passível para o transito de veículos e pessoas 4- Outras informações que julgar
pertinentes ao assunto.
11) REQUERIMENTO nº. 74/ 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
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Machado Neto nos seguintes termos: Considerando que vários servidores vem indagando sobre a
possibilidade de se efetuar um plano de saúde para o servidores municipais, com isso gerando uma
opção de atendimento na área da saúde: Assim, solicita-se: 1 - Informar se existe estudo para
realização de convênio com planos de saúde para os servidores municipais? 2 - Caso não exista,
se a Administração pretende efetuar esse estudo e qual o prazo para apresentação do mesmo? 3 Outras informações que julgar pertinentes ao assunto.
12) REQUERIMENTO nº. 75/ 2017 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual requer
à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Presidente desta Casa de Leis
nos seguintes termos: Considerando que vários servidores do legislativo vem indagando sobre a
possibilidade de se efetuar um plano de saúde para servidores da casa, gerando uma opção de
atendimento na área da saúde: Assim, solicita-se: 1 - Informar se existe estudo para realização de
convênio com planos de saúde para os servidores do legislativo? 2 - Caso não exista, se a
Administração pretende efetuar esse estudo e qual o prazo para apresentação do mesmo? 3 Outras informações que julgar pertinentes ao assunto.
13) REQUERIMENTO nº. 76/ 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 que o município de Anhembi possui Contrato
de Repasse SICONV nº 710181/2009 – Programa Habitação de Interesse Social, para construção
de unidades habitacionais de interesse social; Considerando até o ano de 2016 somente haviam
sido construídas 20 unidades de um total de 24 unidades habitacionais; Considerando que 04
(quatro) famílias ainda não foram beneficiadas; Considerando que quem venceu em 2016 o
contrato com a empreiteira que estava construindo as unidades habitacionais; Considerando que
essas famílias têm solicitado informações de quando poderão contar com essas unidades
habitacionais. Assim, solicita-se 1 – Informar em qual situação o contrato de repasse se encontra? 2
– Se já foi efetuada nova licitação para construção dessas 04 (quatro) unidades habitacionais e
caso contrário por qual motivo ainda não foi efetuado? 3 – Se houve alguma alteração nas famílias
que serão beneficiadas, se positivo, por qual motivo e qual a forma utilizada de definição do
beneficiário e como ficará os beneficiários contemplados anteriormente? 4 – Qual o prazo para que
essas unidades habitacionais sejam construídas e liberadas para moradia das famílias? 5 – Outras
informações que julgar pertinentes ao assunto.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
Legislativo
1) REQUERIMENTO nº. 67 / 2017 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 – Solicita-se ao Senhor Prefeito, ou responsável pelo
Departamento de Turismo, informe se há possibilidade de Doação do terreno localizado no final da
Rua Prudente de Moraes em frente ao Parque Ecológico Pref. “Zezinho Nascimento” para a
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Irmandade do Divino de Anhembi, para construção de um espaço para exposição das canoas do
Divino em frente ao Monumento da Irmandade do Divino para melhor conhecimento aos turistas
que ali transitam, onde as canoas que é o carro chefe do turismo de Anhembi contendo uma
História de Peregrinação e Fé para a população. 2 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº. 69 / 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 questionamentos de funcionários da
prefeitura com relação a demora e o não recebimento das cestas básicas na data prevista; Assim,
solicita-se: Informar por qual motivo as cestas básicas dos funcionários da prefeitura não foram
entregues ate a presente data, sendo que elas sempre foram entregues ate o quinto dia útil de cada
mês. Informar se foi realizada a licitação para fornecimento das cestas básicas; Se foi realizado,
informar qual empresa saiu vencedora e enviar copia do contrato; Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
3) REQUERIMENTO nº. 70 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual Requeiro 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 entrega oficial de um trator agrícola
com implementos no dia 30 de junho na casa da agricultura; Considerando questionamentos de
alguns produtores rurais que o trator encontra-se parado sem prestar serviços; Assim, solicita-se:
Informar se o trator adquirido já prestou algum tipo de serviços aos produtores rurais; Se caso tenha
prestado serviços aos produtores rurais, enviar relatório dos serviços prestados e horimetro de
horas trabalhadas e planilha dos gastos com combustível; Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
4) REQUERIMENTO nº. 72 / 2017 de autoria do vereador MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 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 e o início de um novo governo; Assim, solicita-se: 1 Informar quais providências esta sendo tomada com relação ao banheiro público do Distrito de
Piramboia, tendo em vista que o mesmo esta desabando oferecendo risco a população em geral e
principalmente quem faz o uso do mesmo. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.

5) REQUERIMENTO nº. 73 / 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 que vários moradores
do loteamento “Mauro Zucari” no bairro da Capuava Próximo a Rodovia Marechal Rondon no
Distrito de Pirambóia vem reclamado do estado em que se encontra a estrada municipal que liga o
loteamento ao Distrito de Pirambóia, tomando como ponto de referência a estrada que sai da EMEF
Prof. Dalva Calhim Abud, passando pelo Sitio do Sr. “Tito” e que chega ao loteamento. Assim,
solicita-se: 1 - Informar se a Administração tem conhecimento deste problema? 2 - Quais as
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iniciativas e ações que a Administração vem efetuando e efetuará para resolução dos problemas? 3
– Informar qual o prazo para que esta estrada municipal esteja em bom estado de conservação e
manutenção, passível para o transito de veículos e pessoas 4- Outras informações que julgar
pertinentes ao assunto. Aprovado por Unanimidade.
6) REQUERIMENTO nº. 74/ 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 que vários servidores vem indagando sobre a
possibilidade de se efetuar um plano de saúde para o servidores municipais, com isso gerando uma
opção de atendimento na área da saúde: Assim, solicita-se: 1 - Informar se existe estudo para
realização de convênio com planos de saúde para os servidores municipais? 2 - Caso não exista,
se a Administração pretende efetuar esse estudo e qual o prazo para apresentação do mesmo? 3 Outras informações que julgar pertinentes ao assunto. Aprovado por Unanimidade.
7) REQUERIMENTO nº. 76/ 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 que o município de Anhembi possui Contrato
de Repasse SICONV nº 710181/2009 – Programa Habitação de Interesse Social, para construção
de unidades habitacionais de interesse social; Considerando até o ano de 2016 somente haviam
sido construídas 20 unidades de um total de 24 unidades habitacionais; Considerando que 04
(quatro) famílias ainda não foram beneficiadas; Considerando que quem venceu em 2016 o
contrato com a empreiteira que estava construindo as unidades habitacionais; Considerando que
essas famílias têm solicitado informações de quando poderão contar com essas unidades
habitacionais. Assim, solicita-se 1 – Informar em qual situação o contrato de repasse se encontra? 2
– Se já foi efetuada nova licitação para construção dessas 04 (quatro) unidades habitacionais e
caso contrário por qual motivo ainda não foi efetuado? 3 – Se houve alguma alteração nas famílias
que serão beneficiadas, se positivo, por qual motivo e qual a forma utilizada de definição do
beneficiário e como ficará os beneficiários contemplados anteriormente? 4 – Qual o prazo para que
essas unidades habitacionais sejam construídas e liberadas para moradia das famílias? 5 – Outras
informações que julgar pertinentes ao assunto. Aprovado por Unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 02 / 10 / 2017 às 19 H
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