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PAUTA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

05 / 11/ 2018

ORDEM DO DIA:
MATÉRIAS DO EXECUTIVO: NÃO HOUVE
MATÉRIAS DO LEGISLATIVO:
1) Ata da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 01/10/2018. Aprovado por
Unanimidade.

2) Projeto de Lei Nº 02 /2.018 o qual “Autoriza a abertura de credito adicional suplementar no
orçamento fiscal da Câmara Municipal, e dá outras providências”. Aprovado por Unanimidade.
3) Projeto de Lei Complementar nº 02/ 2.018 o qual “Dispõe sobre a composição do Quadro de
Pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anhembi, com a adequação da súmula de atribuições,
consolidando a legislação já existente sobre a matéria e dá outras providências.” Aprovado por
Unanimidade.
4) Projeto de Resolução nº 02/2.018 o qual “Dispõe sobre a instituição do Regime de
Adiantamento para despesas de viagem e de pronto pagamento da Câmara Municipal de
Anhembi e dá outras providências”. Aprovado por Unanimidade.
5) REQUERIMENTO nº 101/2018 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie a senhora Diretora do Departamento
Municipal de Educação nos seguintes termos: Considerando a importância e necessidade de
participação do Município no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo;
Considerando que a avaliação da Educação Básica utiliza procedimentos metodológicos formais e
científicos cada vez mais aprimorados para coletar e sistematizar dados e produzir informações
sobre o desempenho dos alunos; Considerando a importância de termos dados atualizados sobre o
desempenho de nossos alunos com o objetivo de aprimorar as políticas públicas de educação;
Assim, solicita-se: 1 - Informar se foram feitas as inscrições das escolas do Município para
participarem do SARESP 2018; 2 - Informar qual a data da realização da avaliação; 3 - Informar a
relação dos alunos que irão participar da avaliação; 4 - Informar a relação das pessoas que serão
fiscais no dia da prova; 5 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por Unanimidade.
6) REQUERIMENTO nº 102/2018 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 no
dia 29-10-2018 foi encontrado um escorpião dentro da sala o berçário a EMEI Jardim Nova
Anhembi; Assim, solicita-se: 1 - Ao setor competente, informar qual medida foi tomada em relação
a este acontecimento; 2 - Informar se foi notificada a vigilância sanitária sobre o caso, se positivo,
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enviar parecer do órgão competente; 3 - Informar quando foi feita a ultima dedetização da referida
escola, enviar comprovante da dedetização; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.
7) REQUERIMENTO Nº 103 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art.
64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos:
Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da Constituição
Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, enviar o cronograma de Atendimento junto á População do Serviço de
Coleta de Lixo Reciclável no município; 2 - Ao Setor Competente, enviar relatório da Quantidade de
coleta de lixo reciclável que está sendo recolhendo no município; 3 - Ao Setor Competente, informar
quem é o responsável pela coleta de lixo reciclável; 4 - Ao Setor Competente, enviar planilha de
combustível, anexando os dados (placa e Modelo) do veículo da Coleta; 5 - Ao setor Competente,
informar o local onde se encontra os equipamentos da reciclagem municipal, como Prensa, Carriolas,
Empilhadeiras e outros que executam o serviço de Coleta; 6 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
8) REQUERIMENTO Nº 104 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art.
64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos:
Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da Constituição
Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, enviar copia do Projeto da Obra do Asfalto que esta sendo realizado na
Rua Dom Silvio Maria Dário no Bairro Jardim Nova Anhembi; 2 - Ao Setor Competente, enviar
Planilha Orçamentária da Obra. 3 - Ao setor competente, enviar copia do contrato da empresa
vencedora. 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.
9) REQUERIMENTO Nº 105 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art.
64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos:
Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da Constituição
Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, enviar copia do Projeto de execução da Obra realizado na Escola
Municipal de Ensino Infantil Pica Pau Amarelo; 2 - Ao Setor Competente, enviar, Planilha
Orçamentária da Obra da Escola; 3 - Ao setor competente, informar qual foi o técnico responsável
pela troca do piso; 4 - Ao setor competente, informar por qual motivo foi realizada a substituição do
piso; 5 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.
10) REQUERIMENTO Nº 106 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art.
64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos:
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Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da Constituição
Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, enviar copia do Projeto da Obra que esta sendo realizada na Praça
central na rua campos Sales do Distrito de Pirambóia; 2 - Ao Setor Competente, enviar copia da
Planilha Orçamentária da Obra; 3 - Ao setor competente, informar qual a empresa que esta
realizando a obra. 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado
por Unanimidade.
11) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 08 / 2.018 de autoria do vereador JOEL
ALEXANDRE LORENÇO PINTO o qual Apresenta à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas às
formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações ao Sr. Floriano Ribeiro, com base
no art. 133 e parágrafo único e do art. 134 do Regimento Interno. Aprovado por Unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 21 / 11 / 2018 às 19 H
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