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PAUTA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

19 / 06 / 2017

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:

1) Ofício S/N - Sindicato dos Servidores Municipais de Anhembi – Informando sobre pedidos de
reajustes salariais para os servidores municipais.
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 254/17 o qual envia resposta do requerimento nº 38 / 2017 do legislativo.
2) Ofício nº 256/17 o qual envia resposta do requerimento nº 40 / 2017 do legislativo.
3) Ofício nº 275/17 o qual vem reforçar a importância da votação dos projetos de lei nº 17, 18, 19 e 20/2017.
4) Ofício nº 276/17 o qual vem retirar de pauta os projetos de lei nº 14 e 15/2017.

5) Projeto de Lei Nº 17/17 o qual “Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
fiscal, e dá outras providências.”
6) Projeto de Lei Nº 18/17 o qual “Autoriza a suplementação de crédito adicional no orçamento
fiscal, e dá outras providências”.
7) Projeto de Lei Nº 19/17 o qual “Autoriza o crédito adicional suplementar no orçamento fiscal, e
dá outras providências”.
8) Projeto de Lei Nº 20/17 “Autoriza o crédito adicional especial no orçamento fiscal, e dá outras
providências”.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:

1) INDICAÇÃO nº. 99 / 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 de obras da
Prefeitura, realizar estudo e providências no sentido de se implantar via e estacionamento de mão
única na Rua Benedito Cassimiro, localizada no bairro Jardim santa cruz.
2 ) INDICAÇÃO nº. 100 / 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 de obras da
Prefeitura, realizar a limpeza do bueiro que está entupido localizado no final da Rua Benedito
Cassimiro, localizada no bairro Jardim santa cruz.
3) INDICAÇÃO nº. 101 / 17 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual indica, nos
termos do artigo 136 do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, ao Excelentíssimo Senhor
Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito do Município de Anhembi, a concretização dos trabalhos
necessários para buscar a classificação da Cidade de Anhembi como Município de Interesse
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Turístico – MIT, conforme Lei Complementar Estadual nº 1.261, de 29 de abril de 2015, de autoria
do Deputado João Caramez.
4 ) REQUERIMENTO nº. 59 / 2.017 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual requer
á mesa, com fundamento nos preceitos regimentais e ouvido o douto Plenário, seja oficiado ao
Prefeito Municipal, Miguel Vieira Machado Neto solicitando informações sobre o Plano de Carreira
para o Servidor Público Municipal. Considerando que um plano de carreira viria a valorizar o
servidor público Municipal; Considerando que já fora enviado ao Executivo duas indicações
somente este ano solicitando a implantação de um plano de carreira; Assim solicita-se: 1- Informar
se existe algum projeto em andamento sobre a implantação de Plano de Carreira para o servidor
público municipal. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO

1) Projeto de Lei Nº 17/17 o qual “Autoriza a abertura de credito adicional especial no orçamento
fiscal, e dá outras providências.” Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 abstenção.
2) Projeto de Lei Nº 18/17 o qual “Autoriza a suplementação de crédito adicional no orçamento
fiscal, e dá outras providências”. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 abstenção.
3) Projeto de Lei Nº 19/17 o qual “Autoriza o crédito adicional suplementar no orçamento fiscal, e
dá outras providências”. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 abstenção.
4) Projeto de Lei Nº 20/17 “Autoriza o crédito adicional especial no orçamento fiscal, e dá outras
providências”. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 abstenção.
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. Aprovado por unanimidade.
2 ) REQUERIMENTO nº. 59 / 2.017 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual requer
á mesa, com fundamento nos preceitos regimentais e ouvido o douto Plenário, seja oficiado ao
Prefeito Municipal, Miguel Vieira Machado Neto solicitando informações sobre o Plano de Carreira
para o Servidor Público Municipal. Considerando que um plano de carreira viria a valorizar o
servidor público Municipal; Considerando que já fora enviado ao Executivo duas indicações
somente este ano solicitando a implantação de um plano de carreira; Assim solicita-se: 1- Informar
se existe algum projeto em andamento sobre a implantação de Plano de Carreira para o servidor
público municipal. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado
por unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 07 / 08 / 2017 às 19 H
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