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PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

16 / 04 / 2018

ORDEM DO DIA:
1 - MATERIAS DO LEGISLATIVO
1) Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 19/03/2018. Aprovado por Unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº. 29/2018 de autoria dos vereadores Sebastião de quadros Neto, Adilson Jose Soares,
Anízio Tobias Filho, Joel Alexandre Lourenço Pinto, Rogério Ângelo Winckler o qual requerem 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 o patrimônio público. Devido reclamações de funcionários
públicos referente a aumento de salários e considerando que em março é lei o repasse do dissídio anual. Assim, solicitase: 1 - Requer informações se vai ser dado aumento salarial para os funcionários públicos. 2 - Requer informações de
quando foi feito o ultimo reajuste salarial dos funcionários públicos e qual foi o seu percentual e em quais índices este
percentual foi embasado. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.
3) REQUERIMENTO nº. 30/2018 de autoria dos vereadores SEBASTIÃO DE QUADROS NETO, ADILSON JOSE
SOARES, ANIZIO TOBIAS FILHO, JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO E ROGERIO ÂNGELO WINCKLER o
qual requerem 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 o patrimônio público.
Devido reclamações de estudantes da faculdade Uninter Educacional S/A a este vereador. Assim, solicita-se: 1 - Requer
que o executivo informe os pagamentos das mensalidades de todos os alunos pois alguns alunos me procuraram e
informaram que estão desde o começo do ano sem o repasse de suas mensalidades por parte da prefeitura. 2 - Enviar
cópia de pagamentos e depósitos das mensalidades tanto da instituição de ensino como as dos alunos, e enviar contrato
de capa a capa que a prefeitura tem com essa faculdade. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.
4) REQUERIMENTO Nº 31 / 2018 de autoria dos vereadores SEBASTIÃO DE QUADROS NETO, ROGÉRIO
ANGELO WINCKLER, ANÍSIO TOBIAS FILHO, ADILSON JOSÉ SOARES, JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO,
KELY CRISTINA DE SOUZA REIS, ELSA CRISTINA VAZ, RODRIGO ELIAS PINTO, MARCO ANTONIO DE
OLIVEIRA o qual requerem à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie a empresa Elektro nos seguintes
termos: Considerando que Anhembi esta recebendo a sua 1ª industria, esta, que está se transferindo da cidade de
Mauá-SP para o nosso município e não está sendo atendida pela empresa citada Elektro, pois a industria de nome
ELDORADO esta esperando ligação de energia a meses para dar inicio as atividades da fabrica e a contratação de
funcionários, lembrando que em reunião com o Sr. Rodrigo funcionário da Elektro em junho de 2017 este que esteve no
local das obras antes de iniciar a construção do galpão garantiu a ligação da energia sem problemas.Assim, Solicita: 1 Informar quando vai ser feita a ligação da energia para a fábrica, pois num município carente de empregos essa demora
prejudica os munícipes desempregados alem de afetar o comercio local. 2- Informar se a Elektro tem estudos para
melhorar as condições da nossa energia, pois mais empresas estão procurando a cidade para se instalarem, mais como
já é visto a cidade não tem energia suficiente para outra fábrica fato este que implica no desenvolvimento da nossa
cidade. 3 - Informar quando serão feitas as obras de melhoramento de rede que dará condições para a fabrica Eldorado
trabalhar com sua plena produção. 4 - Informar se vai ser feito algo que possa suprir a necessidade dessa e de outras
empresas consumidoras de energia que possam vir se instalar no município. 5 - Informar se a Elektro tem algum estudo
de se fazer melhoramentos na energia do nosso Distrito de Pirambóia, pois haja vista que algumas empresas tem o
interesse de se instalar em Pirambóia mais se esbarram neste problema de energia também. 6 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
5) REQUERIMENTO nº 32/2018 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 Indicação nº 07⁄17 que apresentou a possibilidade, junto ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica
Federal, da implantação do Cartão Reforma, programa do Governo Federal; Assim, solicita-se: 1 - Informar se o
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Município de Anhembi poderá ser beneficiado com esse programa, ainda em 2018 e apresentando as devidas
explicações. Aprovado por Unanimidade.
6) REQUERIMENTO nº 33/2018 de autoria dos vereadores RODRIGO ELIAS PINTO e KELLY CRISTINA DE
SOUZA REIS o qual requerem à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor Prefeito Municipal
Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: Considerando questionamento de cidadãos a respeito de faltas de
servidores públicos municipais; Considerando que servidor público é todo aquele que mantém vínculo de trabalho com
órgão de governo, sendo assim, financiado com recursos recolhidos dos impostos de todos os cidadãos; Considerando
que servidor público é aquele que está a serviço do público nas mais diferentes áreas da Administração Pública;
Considerando que é princípio da Administração Pública, entre outros, a publicidade, a legalidade e a impessoalidade;
Assim, solicita-se: 1 - Apresentar relação, por ordem crescente, dos servidores públicos municipais, seus respectivos
setores, quantidade e natureza de suas faltas, mês a mês, entre janeiro de 2017 e a efetiva resposta do presente; 2 Apresentar, no caso específico dos professores da rede municipal, planilha informando o impacto financeiro com a
convocação de substitutos, mês a mês, durante o mesmo período; 3 - Apresentar relatório de aulas vagas, por matéria,
série e escola, mês a mês, durante o mesmo período; 4 - Informa quais medidas a Administração municipal tem adotado
visando reduzir o número de faltas destes servidores; 5 - Outras informações que entender pertinentes de
esclarecimentos sobre o assunto. Aprovado por Unanimidade.
7) REQUERIMENTO nº 34/2018 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 necessidade de tratar com transparência a administração pública; Assim, solicita-se: 1
- Fornecer, cópia das notas fiscais dos Prestadores de Serviços, Contratados e MEI dos exercícios de 2017 até Março
de 2.018. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.

8) REQUERIMENTO nº 35/2018 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 necessidade de tratar com transparência a administração pública; Assim, solicita-se: 1
- Enviar, cópia integral do Contrato da empresa prestadora dos serviços asfálticos realizados com a operação tapa
buraco executado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, conforme fotos em anexo. 2 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 07 / 05 / 2018 às 19 H

Rua Salvador Luiz dos Santos, 776 – CEP: 18620-000 - Anhembi – SP –Site: WWW.camaraanhembi.sp.gov.br /
email: camara.anhembi@gmail.com Tel. (14) 3884-1333 // 3884- 1395

