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PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

05 / 06 / 2017

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:

1) PROJETO DE LEI Nº 14/17 o qual “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração
da Lei Orçamentária para o exercício de 2.018 e dá outras providências”.
2) PROJETO DE LEI N° 15/2.017 o qual “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de
Anhembi, para o quadriênio 2018/2021”.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:

1) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01 / 17 de autoria do vereador Rodrigo Elias Pinto
o qual Institui o “Fórum Permanente de Combate à Pedofilia” no âmbito da Câmara de
Vereadores de Anhembi, e da outras providências.
2) INDICAÇÃO Nº 92/17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável o desenvolvimento de projeto na Área
Verde do Jardim Recanto da Figueira, com o intuito de introduzir equipamentos de lazer e esportes
com conceitos ecologicamente corretos e que será melhor aproveitado pela população local.
3) INDICAÇÃO nº. 93 / 2.017 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o
qual indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado, para que determine ao setor competente da
Prefeitura, realizar estudos e providências no sentido de fazer a troca das grades que protegem o
ralo na área da piscina.
4) INDICAÇÃO nº. 94 / 2.017 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o
qual indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado, para que determine ao setor competente da
Prefeitura, realizar estudos e providências no sentido de implantar redutor de velocidade tipo
lombada na Rua Maria José Ponce de Oliveira, em frente ao portão da escola Professora Olinda
Cassimiro Soares, Bairro Morada do Sol.
5) INDICAÇÃO nº. 95 / 2.017 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o
qual indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado, para que determine ao setor competente da
Prefeitura, realizar estudo e providências no sentido de arrumar os ferros que da sustentação as
redes da trave do campo de futebol.
6) INDICAÇÃO Nº 96 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o
qual indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável que providenciem a
iluminação nas bandeiras hasteadas no Portal “Éric Domingues “ e no Paço Municipal de
Anhembi.
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7) INDICAÇÃO Nº 97 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o
qual indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável que providenciem a
reforma do muro da Praça do bairro Morada do Sol, informando a Empresa licitada pela obra que
irá executar e realizar o reparo.
8) INDICAÇÃO Nº 98 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o
qual indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de
manutenção e limpeza do aterro sanitário / lixão na estrada após a Ponte Nova caminho para
Torque.
9) REQUERIMENTO nº. 41/2017 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ 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 que a Rodoviária do Município está em
funcionamento; Considerando que a Rodoviária apresenta alguns buracos onde são estacionados
os ônibus; Considerando que com o grande volume de chuva se empossa muita água perto do
estacionamento dos ônibus, causando assim grande transtorno e conseqüentemente o surgimento
de buracos; Considerando que no dia 21/05/2017 uma usuária da rodoviária relatou problemas de
limpeza e iluminação; Assim, solicita-se: 1) Informar qual medida a atual Administração está
tomando para manter a rodoviária limpa. 2) Informar se a rodoviária possui algum funcionário
específico para manter a limpeza e, se possuir, qual o nome do funcionário responsável. 3) Informar
se a rodoviária está plenamente e adequadamente iluminada e se a manutenção é feita
regularmente. 4) Informar qual funcionário ou empresa efetua a manutenção de iluminação da
Rodoviária. 5) Informar se já sendo tomado providencias para sanar o problema dos buracos no
estacionamento dos ônibus. 6) Informar se está sendo sanado problema de acumulo de água nos
entorno da rodoviária. 7) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
10) REQUERIMENTO nº. 42 / 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 atendimento dado por um único dentista
não supre a demanda no Distrito de Pirambóia; Considerando que o atendimento dentário ocorre
uma vez por semana no Distrito; Considerando que o atendimento dentário nas unidades escolares
de Anhembi foi interrompido; Considerando que há concurso em vigência; Assim, solicita-se: 1 –
Informar se existe previsão de quando será chamado (pelo Concurso) dentista para ajudar a suprir
a demanda existente no Distrito de Pirambóia. 2 – Informar se há estudos ou previsão para a
retomada no atendimento odontológico dos escolares nas unidades escolares do município. 3 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.

11) REQUERIMENTO nº. 43/2017 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 falta de conservação da estrada rural “Águas
Claras” que dá acesso a Juquiratiba no Distrito de Pirambóia; Considerando que o mato às
margens desta estrada rural está invadindo a mesma, necessitando ser roçada; Considerando que
a referida estrada encontra-se esburacada, necessitando de manutenção, Considerando que a
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referida estrada é utilizada pelas peruas escolares, bem como ambulâncias, Assim, Solicita-se: 1 –
Informar se existe previsão para se fazer roçada nas beiradas, tapar os buracos, bem como
melhorias e manutenção na referida estrada. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes
de explicações.

12) REQUERIMENTO nº. 44 / 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 falta de conservação da estrada rural Águas
Claras no Distrito de Pirambóia, no trecho que se inicia próxima na EE Dalva (Escola Estadual),
passando por diversas propriedades, entre elas da fazenda Lacotisse (estrada interna que dá
acesso à Mal. Rondon); Considerando que esta estrada rural apresenta grande trafego de veículos;
Considerando que as peruas escolares utilizam desta estrada rural e que as mesmas não dispõem
de monitores para ajudar o motorista bem como acompanhar o comportamento dos alunos;
Considerando que existe duas porteiras nesta estrada, o que exige muita atenção dos motoristas,
principalmente à noite e nos dias de chuva; Considerando que o mato está atrapalhando a visão
dos motoristas que por ali transitam; Considerando que a referida estrada apresenta trechos de
muitos buracos; Assim, solicita-se: 1 – Informar se há estudos ou previsão de se colocar dois mataburros nesta estrada, para resolver o problema de abrir e fechar as porteiras, uma vez que é
utilizada por escolares; 2- Informar se existe previsão para se fazer a roçada na beira desta estrada,
tapar os buracos, bem como melhorias e manutenção na referida estrada rural; 3 - Outras
informações que entenderem necessários.

13) REQUERIMENTO nº. 45 / 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 falta de conservação da estrada rural (antiga
estrada de ferro) que liga Pirambóia ao Bairro dos Remédios; Considerando que esta estrada
comunica com o Bairro dos Remédios, abrangendo varias fazendas, como a do Sr. Pavani, no
Distrito de Pirambóia; Assim, solicita-se: 1 – Informar se existe previsão para se fazer roçada na
beira desta estrada, uma vez que as arvores estão bem próximas da mesma e o mato alto tira a
visão dos motoristas; 2- Informar se existe previsão de se fazer a manutenção desta estrada
reparando alguns buracos existentes; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.

14) REQUERIMENTO nº. 46 / 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 quais Empresas
prestaram o Serviço de Manutenção e Iluminação Pública no município referente aos meses
anteriores de janeiro de 2017 a abril de 2017; 2) Outras informações que entenderem pertinentes
de explicações.
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15) REQUERIMENTO nº. 47 / 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 - Requer relação de números de
cestas básicas distribuídas às famílias de baixa renda pelo departamento de assistência social; 2 –
Fornecer planilha de famílias cadastradas, com cópia de recebimento das cestas às famílias,
acompanhadas pelo Departamento que recebe cestas básicas, referente ao mês de janeiro de
2017 ao mês de abril de 2017; 3 - Informar que Empresa Licitada fornece as cestas básicas e cópia
do contrato; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.

16) REQUERIMENTO nº. 48 / 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 há previsão para
manutenção e regularização da rede de esgoto da Rua Valentim do Amaral com a Rua Silvio Maria
Dário, pois há exposição nas ruas, e a população paga pelo serviço de esgoto, e está sendo
despejado nas ruas; 2) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.

17) REQUERIMENTO nº. 49 / 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 quem é o responsável
pelos Panfletos distribuídos nas residências com o slogan “GOVERNO DO NOVO PARA O POVO“,
qual empresa fez o impresso, cópia do contrato e valor do serviço prestado; 2) Informar qual
despesa orçamentária e departamento foi realizado o pagamento do serviço; 3) Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações.

18) REQUERIMENTO nº. 50 / 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 a previsão de reforma e
manutenção nos parques das praças públicas do bairro Santa Cruz e no Parque Ecológico do
município de Anhembi; 2) Requer se foi informado o Sr. Prefeito Municipal sobre a existência de
duas indicações para essa finalidade, como segue: Indicação nº. 46 / 2.017 de 02/03/2017 para
Conservação e manutenção do Parque no Bairro da recanto da Figueira; Indicação nº. 61 / 2.017
de 16/03/2017 do Parque Ecológico; 3) Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.

19) REQUERIMENTO nº. 51 / 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
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com transparência a administração publica; Assim, solicita-se: Solicitar ao Responsável pelo
Departamento de Limpeza a fiscalização sobre os Pombos e escorpiões que se encontram na
Rodoviária Municipal, onde a presença de pombos aumenta a cada dia, necessitando de melhor
método para o controle de acordo com a intensidade, obtendo as melhores corretivas e preventivas,
necessitando de restrição de acesso aos pousos, aos abrigos de nidificação, e dar a correta
destinação aos resíduos orgânicos em geral. Já na presença de escorpiões o prédio está
necessitando de 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. 1) Informar se há medidas protetivas neste local sobre a proliferação desses
bichos no local; 2) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.

20) REQUERIMENTO nº. 52 / 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 para que tome
providências sobre a fiscalização pelo transporte da merenda escolar (carne) feita indevidamente
no transporte aberto pela Empresa Licitada na distribuição nas escolas municipais de Anhembi e
Distrito Pirambóia semanalmente. 2 - Informar se o contrato da licitação há existências pertinentes
sobre a forma correta de distribuir o gêneros alimentício, conforme exige a ANVISA; 3 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.

21) REQUERIMENTO nº. 53 / 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 para que tome
providências sobre a fiscalização pelo transporte da merenda escolar (frutas, Verduras, legumes e
Leite UHT ) feito o transporte e carregamento indevidamente no caminhão de lixo de reciclagem
para distribuição nas escolas municipais de Anhembi e Distrito de Piramboia semanalmente. 2 Informar por qual motivo ainda não foi regularizado a licitação da merenda escolar; 3 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.

22) REQUERIMENTO nº. 54 / 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 a previsão de
funcionamento do novo prédio do Pronto Socorro da Unidade Básica de Saúde do Município de
Anhembi, localizada na rua prudente de Moraes; 2) Informar o andamento da obra, e por que a
Empresa licitada não fez a entrega do prédio para Unidade Básica para a iniciação do atendimento
à população; 3) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
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23) REQUERIMENTO Nº 55 / 2.017 de autoria do vereador Adilson José Soares o qual requer
à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Senhor Prefeito Miguel Vieira Machado
Neto e ao Departamento Responsável nos seguintes termos: Considerando os princípios que
regem a Administração Pública elencada no art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Considerando que o Loteamento das
Palmeiras no Distrito de Pirambóia encontra-se de forma irregular quanto a sua documentação;
Considerando o pedido de explicações de diversos moradores do referido loteamento acerca de
sua regularização; Assim, solicita-se: 1) Ao Senhor Prefeito ou o departamento responsável,
informar quais medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura para a regularização do Loteamento
das Palmeiras; 2) Informar se a Prefeitura tem algum prazo para sanar a questão da regularização
do Loteamento; 3) Informar se a alguma ação de regularização referente ao Loteamento e se
houver qual o andamento da ação; 4) Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
24) REQUERIMENTO nº 56 / 2.017 de autoria do vereador ADILSON JOSÉ SOARES 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 a necessidade
de tratar com transparência as contas públicas; Assim, solicito: 1 - Informar o nome do funcionário
que esta lotado no cargo de coordenador do departamento de esporte e lazer, criado pela lei
complementar nº 179/2.017. 2 - Enviar copia do diploma que comprove a escolaridade exigida pelo
cargo, juntamente com o CREF (Conselho Regional de Educação Física). 3 – Informar se o cargo
em questão foi designado para ser exercido no Distrito de Pirambóia. 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações.
25) REQUERIMENTO nº. 57/ 2.017 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 falta de conservação da rua Marcelo Motta
na altura do bar do divino no bairro da Capuava; - Considerando que a referida rua encontra-se
esburacada e mal conservada e com valetas dificultando o trafego dos veículos; Assim, Solicita-se:
1 – Informar se existe previsão para se tapar os buracos, bem como fazer melhorias e manutenção
na referida Rua. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.

26) REQUERIMENTO nº. 58/2017 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 falta de conservação da rua Evangelista
Ponce descendo a igreja católica e antiga escola do bairro da Capuava; Considerando que a
referida rua encontra-se cheia de buracos, mal conservada e precisando de roçada; Assim, Solicitase: 1 – Informar se existe previsão para se fazer roçada na beira desta Rua uma vez que o mato
está bem próximo da mesma e o mato alto tira a visão dos motoristas; 2- Informar se existe
previsão de se fazer a manutenção desta Rua pois encontra-se cheia de buracos devido a má
conservação; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.

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

7

27) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 05/2.017 de autoria dos vereadores
Rodrigo Elias Pinto, Anízio Tobias Filho, Adilson Jose Soares, Elsa Cristina Vaz, Marco
Antonio de Oliveira, Joel Alexandre Lourenço Pinto, Sebastião de Quadros Neto, Rogério
Ângelo Winckler e Kelly Cristina de Souza Reis o qual apresentam à mesa, ouvido o Plenário e
dispensadas as formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações a equipe de
Serviços Urbanos pela execução do Projeto Cidade Nova, com base no art. 133 e parágrafo único
do art. 134 do Regimento Interno, parabenizando os servidores municipais e colaboradores pelos
trabalhos realizados.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
Legislativo

1) REQUERIMENTO nº. 41/2017 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 a Rodoviária do Município está em
funcionamento; Considerando que a Rodoviária apresenta alguns buracos onde são estacionados
os ônibus; Considerando que com o grande volume de chuva se empossa muita água perto do
estacionamento dos ônibus, causando assim grande transtorno e conseqüentemente o surgimento
de buracos; Considerando que no dia 21/05/2017 uma usuária da rodoviária relatou problemas de
limpeza e iluminação; Assim, solicita-se: 1) Informar qual medida a atual Administração está
tomando para manter a rodoviária limpa. 2) Informar se a rodoviária possui algum funcionário
específico para manter a limpeza e, se possuir, qual o nome do funcionário responsável. 3) Informar
se a rodoviária está plenamente e adequadamente iluminada e se a manutenção é feita
regularmente. 4) Informar qual funcionário ou empresa efetua a manutenção de iluminação da
Rodoviária. 5) Informar se já sendo tomado providencias para sanar o problema dos buracos no
estacionamento dos ônibus. 6) Informar se está sendo sanado problema de acumulo de água nos
entorno da rodoviária. 7) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por Unanimidade.

2) REQUERIMENTO nº. 42 / 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 atendimento dado por um único dentista
não supre a demanda no Distrito de Pirambóia; Considerando que o atendimento dentário ocorre
uma vez por semana no Distrito; Considerando que o atendimento dentário nas unidades escolares
de Anhembi foi interrompido; Considerando que há concurso em vigência; Assim, solicita-se: 1 –
Informar se existe previsão de quando será chamado (pelo Concurso) dentista para ajudar a suprir
a demanda existente no Distrito de Pirambóia. 2 – Informar se há estudos ou previsão para a
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retomada no atendimento odontológico dos escolares nas unidades escolares do município. 3 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.

3) REQUERIMENTO nº. 43/2017 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 falta de conservação da estrada rural “Águas
Claras” que dá acesso a Juquiratiba no Distrito de Pirambóia; Considerando que o mato às
margens desta estrada rural está invadindo a mesma, necessitando ser roçada; Considerando que
a referida estrada encontra-se esburacada, necessitando de manutenção, Considerando que a
referida estrada é utilizada pelas peruas escolares, bem como ambulâncias, Assim, Solicita-se: 1 –
Informar se existe previsão para se fazer roçada nas beiradas, tapar os buracos, bem como
melhorias e manutenção na referida estrada. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes
de explicações. Aprovado por Unanimidade.

4) REQUERIMENTO nº. 44 / 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 falta de conservação da estrada rural Águas
Claras no Distrito de Pirambóia, no trecho que se inicia próxima na EE Dalva (Escola Estadual),
passando por diversas propriedades, entre elas da fazenda Lacotisse (estrada interna que dá
acesso à Mal. Rondon); Considerando que esta estrada rural apresenta grande trafego de veículos;
Considerando que as peruas escolares utilizam desta estrada rural e que as mesmas não dispõem
de monitores para ajudar o motorista bem como acompanhar o comportamento dos alunos;
Considerando que existe duas porteiras nesta estrada, o que exige muita atenção dos motoristas,
principalmente à noite e nos dias de chuva; Considerando que o mato está atrapalhando a visão
dos motoristas que por ali transitam; Considerando que a referida estrada apresenta trechos de
muitos buracos; Assim, solicita-se: 1 – Informar se há estudos ou previsão de se colocar dois mataburros nesta estrada, para resolver o problema de abrir e fechar as porteiras, uma vez que é
utilizada por escolares; 2- Informar se existe previsão para se fazer a roçada na beira desta estrada,
tapar os buracos, bem como melhorias e manutenção na referida estrada rural; 3 - Outras
informações que entenderem necessários. Aprovado por Unanimidade.

5) REQUERIMENTO nº. 45 / 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 falta de conservação da estrada rural (antiga
estrada de ferro) que liga Pirambóia ao Bairro dos Remédios; Considerando que esta estrada
comunica com o Bairro dos Remédios, abrangendo varias fazendas, como a do Sr. Pavani, no
Distrito de Pirambóia; Assim, solicita-se: 1 – Informar se existe previsão para se fazer roçada na
beira desta estrada, uma vez que as arvores estão bem próximas da mesma e o mato alto tira a
visão dos motoristas; 2- Informar se existe previsão de se fazer a manutenção desta estrada
reparando alguns buracos existentes; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.
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6) REQUERIMENTO nº. 46 / 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 quais Empresas
prestaram o Serviço de Manutenção e Iluminação Pública no município referente aos meses
anteriores de janeiro de 2017 a abril de 2017; 2) Outras informações que entenderem pertinentes
de explicações. Aprovado por Unanimidade.

7) REQUERIMENTO nº. 47 / 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 - Requer relação de números de
cestas básicas distribuídas às famílias de baixa renda pelo departamento de assistência social; 2 –
Fornecer planilha de famílias cadastradas, com cópia de recebimento das cestas às famílias,
acompanhadas pelo Departamento que recebe cestas básicas, referente ao mês de janeiro de
2017 ao mês de abril de 2017; 3 - Informar que Empresa Licitada fornece as cestas básicas e cópia
do contrato; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.

8) REQUERIMENTO nº. 48 / 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 há previsão para
manutenção e regularização da rede de esgoto da Rua Valentim do Amaral com a Rua Silvio Maria
Dário, pois há exposição nas ruas, e a população paga pelo serviço de esgoto, e está sendo
despejado nas ruas; 2) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado
por Unanimidade.

9) REQUERIMENTO nº. 49 / 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 quem é o responsável
pelos Panfletos distribuídos nas residências com o slogan “GOVERNO DO NOVO PARA O POVO“,
qual empresa fez o impresso, cópia do contrato e valor do serviço prestado; 2) Informar qual
despesa orçamentária e departamento foi realizado o pagamento do serviço; 3) Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.

10) REQUERIMENTO nº. 50 / 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
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com transparência a administração publica; Assim, solicita-se: 1) Informar a previsão de reforma e
manutenção nos parques das praças públicas do bairro Santa Cruz e no Parque Ecológico do
município de Anhembi; 2) Requer se foi informado o Sr. Prefeito Municipal sobre a existência de
duas indicações para essa finalidade, como segue: Indicação nº. 46 / 2.017 de 02/03/2017 para
Conservação e manutenção do Parque no Bairro da Recanto da Figueira; Indicação nº. 61 / 2.017
de 16/03/2017 do Parque Ecológico; 3) Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.

11) REQUERIMENTO nº. 51 / 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: Solicitar ao Responsável pelo
Departamento de Limpeza a fiscalização sobre os Pombos e escorpiões que se encontram na
Rodoviária Municipal, onde a presença de pombos aumenta a cada dia, necessitando de melhor
método para o controle de acordo com a intensidade, obtendo as melhores corretivas e preventivas,
necessitando de restrição de acesso aos pousos, aos abrigos de nidificação, e dar a correta
destinação aos resíduos orgânicos em geral. Já na presença de escorpiões o prédio está
necessitando de 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. 1) Informar se há medidas protetivas neste local sobre a proliferação desses
bichos no local; 2) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.

12) REQUERIMENTO nº. 52 / 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 para que tome
providências sobre a fiscalização pelo transporte da merenda escolar (carne) feita indevidamente
no transporte aberto pela Empresa Licitada na distribuição nas escolas municipais de Anhembi e
Distrito Pirambóia semanalmente. 2 - Informar se o contrato da licitação há existências pertinentes
sobre a forma correta de distribuir o gêneros alimentício, conforme exige a ANVISA; 3 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.

13) REQUERIMENTO nº. 53 / 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 para que tome
providências sobre a fiscalização pelo transporte da merenda escolar (frutas, Verduras, legumes e
Leite UHT ) feito o transporte e carregamento indevidamente no caminhão de lixo de reciclagem
para distribuição nas escolas municipais de Anhembi e Distrito de Piramboia semanalmente. 2 Informar por qual motivo ainda não foi regularizado a licitação da merenda escolar; 3 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
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14) REQUERIMENTO nº. 54 / 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 a previsão de
funcionamento do novo prédio do Pronto Socorro da Unidade Básica de Saúde do Município de
Anhembi, localizada na rua prudente de Moraes; 2) Informar o andamento da obra, e por que a
Empresa licitada não fez a entrega do prédio para Unidade Básica para a iniciação do atendimento
à população; 3) Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.

15) REQUERIMENTO Nº 55 / 2.017 de autoria do vereador Adilson José Soares o qual requer
à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Senhor Prefeito Miguel Vieira Machado
Neto e ao Departamento Responsável nos seguintes termos: Considerando os princípios que
regem a Administração Pública elencada no art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Considerando que o Loteamento das
Palmeiras no Distrito de Pirambóia encontra-se de forma irregular quanto a sua documentação;
Considerando o pedido de explicações de diversos moradores do referido loteamento acerca de
sua regularização; Assim, solicita-se: 1) Ao Senhor Prefeito ou o departamento responsável,
informar quais medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura para a regularização do Loteamento
das Palmeiras; 2) Informar se a Prefeitura tem algum prazo para sanar a questão da regularização
do Loteamento; 3) Informar se a alguma ação de regularização referente ao Loteamento e se
houver qual o andamento da ação; 4) Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.
16) REQUERIMENTO nº 56 / 2.017 de autoria do vereador ADILSON JOSÉ SOARES 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 a necessidade
de tratar com transparência as contas públicas; Assim, solicito: 1 - Informar o nome do funcionário
que esta lotado no cargo de coordenador do departamento de esporte e lazer, criado pela lei
complementar nº 179/2.017. 2 - Enviar copia do diploma que comprove a escolaridade exigida pelo
cargo, juntamente com o CREF (Conselho Regional de Educação Física). 3 – Informar se o cargo
em questão foi designado para ser exercido no Distrito de Pirambóia. 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
17) REQUERIMENTO nº. 57/ 2.017 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 falta de conservação da rua Marcelo Motta
na altura do bar do divino no bairro da Capuava; - Considerando que a referida rua encontra-se
esburacada e mal conservada e com valetas dificultando o trafego dos veículos; Assim, Solicita-se:
1 – Informar se existe previsão para se tapar os buracos, bem como fazer melhorias e manutenção
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na referida Rua. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado
por Unanimidade.

18) REQUERIMENTO nº. 58/2017 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 falta de conservação da rua Evangelista
Ponce descendo a igreja católica e antiga escola do bairro da Capuava; Considerando que a
referida rua encontra-se cheia de buracos, mal conservada e precisando de roçada; Assim, Solicitase: 1 – Informar se existe previsão para se fazer roçada na beira desta Rua uma vez que o mato
está bem próximo da mesma e o mato alto tira a visão dos motoristas; 2- Informar se existe
previsão de se fazer a manutenção desta Rua pois encontra-se cheia de buracos devido a má
conservação; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.
19 ) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 05/2.017 de autoria dos vereadores
Rodrigo Elias Pinto, Anízio Tobias Filho, Adilson Jose Soares, Elsa Cristina Vaz, Marco
Antonio de Oliveira, Joel Alexandre Lourenço Pinto, Sebastião de Quadros Neto, Rogério
Ângelo Winckler e Kelly Cristina de Souza Reis o qual apresentam à mesa, ouvido o Plenário e
dispensadas as formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações a equipe de
Serviços Urbanos pela execução do Projeto Cidade Nova, com base no art. 133 e parágrafo único
do art. 134 do Regimento Interno, parabenizando os servidores municipais e colaboradores pelos
trabalhos realizados. Aprovado por Unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 19 / 06 / 2017 às 19 H
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