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PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

05 / 02 / 2018

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
1) Ofício RMDB nº 478/17 Sabesp – Informando que já foram efetuadas a reposição asfáltica na
rua do tanque e rua José Cosentino conforme solicitações e indicações do vereador Rodrigo Elias
pinto.
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 568/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 103 / 2017 do legislativo.
2) Ofício nº 569/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 104 / 2017 do legislativo.
3) Ofício nº 571/17 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 95 / 2017 do legislativo.
4) PROJETO DE LEI Nº 01/2018 o qual “Autoriza o Município de Anhembi a firmar convênio com o
Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública”.
5) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2018 o qual “Instituí, no âmbito do Poder Executivo
Municipal, o Programa de Desligamento Voluntário – PDV, destinado aos servidores efetivos da
Administração Pública Municipal.”
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) PROJETO DE LEI Nº 01/2018 de autoria da vereadora Kelly Cristina de Souza Reis
“INSTITUI A LEI LUCAS BEGALLI ZAMORA QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO BÁSICO EM
TODO O MUNICÍPIO DE ANHEMBI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
2) INDICAÇÃO Nº 01/ 18 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável a importância de se realizar capacitação dos
professores da rede pública municipal em cursos de primeiros socorros, com o objetivo de atender
emergências que eventualmente possam ocorrer com nossas crianças e jovens.
3) INDICAÇÃO Nº 02/ 18 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável a necessidade cuidados com ferragens
expostas em obra de recuperação em andamento na quadra poliesportiva localizada no Bairro
Nossa Senhora dos Navegantes, tendo por objetivo evitar que acidentes ocorram com as pessoas
que freqüentam tal local (fotos em anexo).
4) INDICAÇÃO Nº 03 / 2.018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o
qual Indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado, e a equipe do Departamento de Obras à
necessidade da construção de calçada na Rua Maria Isabel Gonçalves, no Bairro Morada do Sol,
divisa com a Rua Vice Prefeito Guilherme Terni e Rua Prefeito Spedito Scalise no Município de
Anhembi; Conforme segue foto em anexo.
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5) REQUERIMENTO nº 01/ 2018 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 necessidade de tratar com transparência as
contas públicas e a necessidade de informar a população sobre a situação financeira da
Administração Pública municipal; Assim, solicita-se: 1 - Apresentar tabela comparativa entre os
anos 2016 e 2017, destacando os seguintes itens: a) Total de Receitas; b) Total de Despesas; c)
Despesas por Departamentos; D) Despesas com combustíveis; e) Folha de Pagamento; f) Horas
extras de servidores; g) Programa de financiamento de curso superior e técnico; 2) Caso entenda
necessário, incluir outros itens, além dos acima requeridos; 3) Esclarecer a situação de cada item
acima, caso necessário, indicando as medidas que foram adotadas; 4) Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações.
6) REQUERIMENTO nº. 02 / 2.018 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 houve contratação de
serviços de dedetização para o combate dos escorpiões para o município de Anhembi ; 2. Informar,
se há um mapeamento dos focos desse animal para a tentativa de evitar proliferações na cidade e
prédios públicos; 3. Informar, se há uma avaliação técnica para a identificação do nível da
infestação para que possa ser definida a melhor medida preventiva e corretiva, além de um produto
químico específico para o tratamento da espécie. Outras informações que entenderem pertinentes
de explicações.
7) REQUERIMENTO nº 03/2.018 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. Considerando a
necessidade de tratar com transparência as contas públicas; Assim, solicito: 1 - Apresentar em
planilha e de forma detalhada e clara em que foram investidos os recursos recebidos do FUNDEB
durante o trimestre de Outubro a Dezembro de 2017. 2 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações.
8) REQUERIMENTO nº. 04/2018 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 Lei Federal nº
8.429/92 de 02 de junho de 1992 que dispõe sobre a Improbidade Administrativa; Considerando
que tal diploma legal prevê no artigo 11 dos atos de improbidade administrativa que atentam contra
os princípios da Administração Pública. Assim, solicita-se: 1 - Enviar a relação das empresas que
foram licitadas no exercício de 2017 por esta administração e as referidas atas das licitações; 2 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
9) REQUERIMENTO nº. 05/2018 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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o executivo informe, se
há previsão de licitação e previsão de entrega de Uniformes Escolar para as crianças matriculadas
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no ensino municipal do município e Distrito de Pirambóia; 2 Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações.
10) REQUERIMENTO nº 06/ 2018 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual requer
à Vossa Excelência, nos termos regimentais, que Oficie a regional dos CORREIOS com o intuito de
ser marcada reunião pública para que esta respeitável empresa possa prestar esclarecimentos
para nossos cidadãos a respeito do constante atraso na entrega de correspondências, relatadas
por várias pessoas, fato que vem gerando prejuízo e transtorno, assim como sanar estes
problemas relatados.
11) REQUERIMENTO nº 07/ 2018 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO requer à
Vossa Excelência, nos termos regimentais, que Oficie a empresa de ônibus Piracema e a ARTESP
com o intuito de ser marcada reunião pública para que esta respeitável empresa possa prestar
esclarecimentos para nossos cidadãos a respeito das alterações nos horários de ônibus entre as
cidades de Piracicaba a Botucatu, fato que gerou grande transtorno para nossos cidadãos.
12) REQUERIMENTO nº. 08/2018 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: REQUEIRO de Vossa Excelência estudos para verificação de
áreas públicas disponíveis na cidade de Anhembi e Distrito de Pirambóia onde possam ser
implantadas Centros de Eventos com Pistas para provas de laço comprido, a análise de recursos
disponíveis para tanto e ainda, caso esses não existam, que sejam incluídos no orçamento vigente
na forma legal ou ainda incluídos na lei orçamentária para o exercício de 2019.
13) REQUERIMENTO nº. 09/2018 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: REQUEIRO de Vossa Excelência estudos para
implementação de Plano de Carreira para o funcionalismo público incluindo especialmente
possibilidade de licença sem remuneração após o período de dois anos de efetivo exercício da
atividade, licença prêmio de pelo menos 20 dias a ser adquirida a cada 5 anos de efetivo exercício
de atividade e gratificação pela conclusão de curso superior de pelo menos 20% de seu salário
base.
14) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 01/18 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 Coordenadora do
“Programa Futuro Cientista” em Anhembi Professora ROSEMARY JACINTHO, com base no
art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno, em reconhecimento ao trabalho
desenvolvido junto aos alunos de nosso Município dentro do Programa Futuro Cientista (PFC), da
Universidade Federal de São Carlos, estendendo esta homenagem a todos alunos e colaboradores
deste programa.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
1) PROJETO DE LEI Nº 01/2018 o qual “Autoriza o Município de Anhembi a firmar convênio com o
Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública”. Aprovado por unanimidade.
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2) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2018 o qual “Instituí, no âmbito do Poder Executivo
Municipal, o Programa de Desligamento Voluntário – PDV, destinado aos servidores efetivos da
Administração Pública Municipal.” Aprovado por unanimidade.
3) EMENDA Modificativa nº. 01/18 - Ao Projeto de lei Complementar nº. 01/2018 de 01 de
Fevereiro de 2018 do Executivo o qual “Instituí, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o
Programa de Desligamento Voluntário – PDV, destinado aos servidores efetivos da Administração
Pública Municipal”. Aprovado por unanimidade.
Legislativo
1) REQUERIMENTO nº 01/ 2018 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 necessidade de tratar com transparência as
contas públicas e a necessidade de informar a população sobre a situação financeira da
Administração Pública municipal; Assim, solicita-se: 1 - Apresentar tabela comparativa entre os
anos 2016 e 2017, destacando os seguintes itens: a) Total de Receitas; b) Total de Despesas; c)
Despesas por Departamentos; D) Despesas com combustíveis; e) Folha de Pagamento; f) Horas
extras de servidores; g) Programa de financiamento de curso superior e técnico; 2) Caso entenda
necessário, incluir outros itens, além dos acima requeridos; 3) Esclarecer a situação de cada item
acima, caso necessário, indicando as medidas que foram adotadas; 4) Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº. 02 / 2.018 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 houve contratação de
serviços de dedetização para o combate dos escorpiões para o município de Anhembi ; 2. Informar,
se há um mapeamento dos focos desse animal para a tentativa de evitar proliferações na cidade e
prédios públicos; 3. Informar, se há uma avaliação técnica para a identificação do nível da
infestação para que possa ser definida a melhor medida preventiva e corretiva, além de um produto
químico específico para o tratamento da espécie. Outras informações que entenderem pertinentes
de explicações. Aprovado por unanimidade.
3) REQUERIMENTO nº 03/2.018 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. Considerando a
necessidade de tratar com transparência as contas públicas; Assim, solicito: 1 - Apresentar em
planilha e de forma detalhada e clara em que foram investidos os recursos recebidos do FUNDEB
durante o trimestre de Outubro a Dezembro de 2017. 2 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
4) REQUERIMENTO nº. 04/2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito
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Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: Considerando a Lei Federal nº
8.429/92 de 02 de junho de 1992 que dispõe sobre a Improbidade Administrativa; Considerando
que tal diploma legal prevê no artigo 11 dos atos de improbidade administrativa que atentam contra
os princípios da Administração Pública. Assim, solicita-se: 1 - Enviar a relação das empresas que
foram licitadas no exercício de 2017 por esta administração e as referidas atas das licitações; 2 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
5) REQUERIMENTO nº. 05/2018 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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o executivo informe, se
há previsão de licitação e previsão de entrega de Uniformes Escolar para as crianças matriculadas
no ensino municipal do município e Distrito de Pirambóia; 2 Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
6) REQUERIMENTO nº. 08/2018 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: REQUEIRO de Vossa Excelência estudos para verificação de
áreas públicas disponíveis na cidade de Anhembi e Distrito de Pirambóia onde possam ser
implantadas Centros de Eventos com Pistas para provas de laço comprido, a análise de recursos
disponíveis para tanto e ainda, caso esses não existam, que sejam incluídos no orçamento vigente
na forma legal ou ainda incluídos na lei orçamentária para o exercício de 2019. Aprovado por
unanimidade.
7) REQUERIMENTO nº. 09/2018 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: REQUEIRO de Vossa Excelência estudos para
implementação de Plano de Carreira para o funcionalismo público incluindo especialmente
possibilidade de licença sem remuneração após o período de dois anos de efetivo exercício da
atividade, licença prêmio de pelo menos 20 dias a ser adquirida a cada 5 anos de efetivo exercício
de atividade e gratificação pela conclusão de curso superior de pelo menos 20% de seu salário
base. Aprovado por unanimidade.
8) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 01/18 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 Coordenadora do “Programa Futuro
Cientista” em Anhembi Professora ROSEMARY JACINTHO, com base no art. 133 e parágrafo
único do art. 134 do Regimento Interno, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido junto aos
alunos de nosso Município dentro do Programa Futuro Cientista (PFC), da Universidade Federal de
São Carlos, estendendo esta homenagem a todos alunos e colaboradores deste programa.
Aprovado por unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 19 / 02 / 2016 às 19 H
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