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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

06 / 03 / 2017

1- ORDEM DO DIA:
Matérias do Executivo
1) PROJETO DE LEI Nº 04/17 o qual “Autoriza a Concessão de Uso Remunerado de Imóvel do
Município de Anhembi, dá outras providências”. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01
contrário.
2) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/17 o qual “Altera a redação da alínea “a” do inciso
I, do § 1º do artigo 82 e do inciso IV do artigo 89, ambos, da Lei Complementar nº 43/04 e dá outras
providências”. Aprovado por 06 votos favoráveis e 02 contrários.

Matérias do Legislativo

1) REQUERIMENTO nº 20 /2017 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 nos seguintes termos: Considerando a necessidade de tratar com
transparência as contas públicas; Assim, solicita-se: 1 - Informar se as salas comerciais,
conhecidas como “CASA DOS PROMOTORES”, localizadas na Rodovia Samuel de Castro Neves
(SP 147) – KM 211, neste Município de Anhembi-SP já foram alugadas anteriormente; 2 - Quais os
valores recolhidos, onde eram recolhidos e quem era o responsável em receber; 3 - Informar se
existe nos registros da Prefeitura contratos firmados entre as administrações anteriores e empresas
da área de logística; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado
por Unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº. 21 /2017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie à empresa SABESP
nos seguintes termos: Considerando reclamações de moradores dos Bairros Nova Anhembi,
Recanto da Figueira, Jardim Santa Cruz, e outros, sobre constantes falta de água; Considerando
obter informações e esclarecimento sobre o reservatório de água no município; Assim, solicita-se: 1
- Informar porque vem ocorrendo constantes falta de água nos bairros Nova Anhembi, Recanto da
Figueira, Jardim Santa Cruz e outros; 2 - Informar se há previsão de instalação de mais
reservatórios de água no município, e qual previsão para instalação; 3 - Informar porque um
caminhão Pipa fica de plantão na sede da SABESP, com freqüência , com tanta fartura de água no
município; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.
3) REQUERIMENTO nº. 22 / 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
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com transparência o uso Dos veículos destinados ao transportes de Alunos do município; Assim,
solicita-se: 1 - Informar quais as empresas que prestam serviços a esta municipalidade e suas
logísticas no ano de 2.017; 2 - Enviar cópia do contrato e valores para estes serviços de cada uma
dessas empresas no ano de 2.017; 3 - Enviar toda a documentação exigida pelo DETRAN de todos
os Transportes Escolar; 4 - Enviar a documentação de cada motorista responsável pelo transporte
de aluno com seus respectivos CNH; 5 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.
4) REQUERIMENTO nº. 23 /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; Considerando a contratação de Empresa de Serviços
de Limpeza Terceirizada para atendimento aos prédios municipais. Assim, solicita-se: 1 - Informar o
NOME da Empresa contratada para serviços de limpeza publica no ano de 2017. Enviar copia do
contrato desta Empresa e seus respectivos valores. 2 - Informar o nome do responsável pelo
quadro de funcionários e quantos funcionários foi contratado e seus respectivos salários. 3 - Enviar
as funções que cada funcionário esta desenvolvendo em cada repartição publica. 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
5) REQUERIMENTO nº. 24 /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; Considerando o quadro de Funcionários do
Departamento de Esportes do município; Assim, solicita-se: 1 - Informar o nome do responsável
pelo Departamento de esportes. 2 - Informar o quadro de funcionários e suas funções com seus
respectivo CREF; 3 - Informar as atividades e cronogramas do Departamento; 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
6) REQUERIMENTO nº. 25 /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; Considerando as atribuições e responsabilidades que
cada Departamento tem junto à administração, assim como evitar que desvios de funções ou
privilégios ilegais sejam cometidos: Assim, solicita-se: 1 - Informar o nome do responsável por cada
Departamento, com seu grau de escolaridade no ano de 2017; 2 - Informar qual função os
responsáveis ocupam em cada Departamento no ano de 2017; 3 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
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