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PAUTA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

18 / 06 / 2018

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 261/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 47/2018 do legislativo.
2) Ofício nº 262/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 50/2018 do legislativo.
3) Ofício nº 263/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 52/2018 do legislativo
.
4) Ofício nº 264/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 51/2018 do legislativo.
5) Ofício nº 265/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 49/2018 do legislativo.
6) Ofício nº 278/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 48/2018 do legislativo.
7) Ofício nº 286/18 do executivo o qual retira de tramitação o Projeto de Lei Complementar nº
06/2018.
8) Projeto de lei nº 04/2018 – o qual autoriza o credito adicional suplementar no orçamento fiscal, e
dá outras providencias.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 21/05/2018.

2) Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 04/06/2018.
3) INDICAÇÃO nº. 49/18 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a Manutenção da
rua Ideval Claro no Bairro Morada do Sol Anhembi.
4) REQUERIMENTO nº. 59 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o Sr. Prefeito municipal
estude e informe sobre a possibilidade de destinar as escolas municipais do município de Anhembi
ao Programa Escola de Tempo Integral, do Governo do Estado, no contra turno das aulas regulares,
atividades esportivas e culturais. 2 - Informar quais são as unidades que oferecem estrutura com
laboratórios, disciplinas eletivas e jornada de oito a nove horas em média. 3 - Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações.
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5) REQUERIMENTO nº. 60 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o senhor Prefeito
Municipal informe, se há previsão para a Construção de Complexo Esportivo, para a prática de
modalidades esportivas de atletismo no município e Distrito de Pirambóia. 2 - Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações.

6) REQUERIMENTO nº. 61 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o senhor Prefeito
Municipal informe, se o município de Anhembi contém o Projeto de Aquisição de Gêneros
Alimentícios (hortifrutigranjeiros) diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural do nosso município; 2 - Enviar cópia dos cadastros dos produtores que fazem parte no
Programa; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.

7) REQUERIMENTO nº. 62 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o senhor Prefeito
municipal envie relação e CÓPIA das Empresas que participaram da licitação da Merenda Escolar
das escolas Municipais e Creches do exercício de 2018; 2 - Informar, o nome da(s) Empresa(s)
Vencedora e cópia do Contrato da Compra da Merenda Escolar do exercício de 2018; 3. Enviar
copia do cardápio que é fornecido diariamente nas escolas e creches municipais em 2018. 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.

8) REQUERIMENTO nº. 63 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o senhor Prefeito
Municipal envie CÓPIA DO Programa “ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ZONA RURAL”. 2 Informar se foi Implantado o Programa e enviar cópia do relatório das famílias que estão sendo
atendidas pelo Programa; 3 - Informar se há participação dos agentes comunitários de saúde (ACS)
envolvidos no Programa; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
9) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 05/18 de autoria do vereador RODRIGO
ELIAS PINTO o qual apresenta Moção de Aplausos e Congratulações aos policiais militares
Cabo Moacir Vital e Soldado Rogério Xavier da Silva, com base no art. 133 e parágrafo único do
art. 134 do Regimento Interno, em reconhecimento à atuação que ambos tiveram frente ao assalto à
Agência dos Correios em Anhembi, ocorrida no último dia 15 de junho.
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4- ORDEM DO DIA:
1 ) Requerimento S/N do Sr. Luis Augusto Batista Domingues o qual requer abertura de
competente procedimento legislativo com o objetivo de apurar o possível cometimento de infração
político-administrativa por parte do prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto por ter infringido o
artigo 4°, inciso VII do Decreto Lei 201/67. Arquivado a denúncia por 05 votos favoráveis, 03
votos contrários e 01 abstenção.
EXECUTIVO
1) PROJETO DE LEI Nº 02/2.018 - O qual “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2.019 e dá outras providências”. Aprovado por
unanimidade.
Legislativo
1) REQUERIMENTO nº. 58 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Enviar cópia e relação das
Empresas que participaram da licitação para o evento do Aniversário de Anhembi realizado no dia 15
de Abril de 2018 na Praça da Matriz; 2 - Informar, o nome da Empresa Vencedora e cópia do
Contrato e Valor do Evento e Locações de Equipamento; 3 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº. 59 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o Sr. Prefeito municipal
estude e informe sobre a possibilidade de destinar as escolas municipais do município de Anhembi
ao Programa Escola de Tempo Integral, do Governo do Estado, no contra turno das aulas regulares,
atividades esportivas e culturais. 2 - Informar quais são as unidades que oferecem estrutura com
laboratórios, disciplinas eletivas e jornada de oito a nove horas em média. 3 - Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.

3) REQUERIMENTO nº. 60 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o senhor Prefeito
Municipal informe, se há previsão para a Construção de Complexo Esportivo, para a prática de
modalidades esportivas de atletismo no município e Distrito de Pirambóia. 2 - Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
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4) REQUERIMENTO nº. 61 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o senhor Prefeito
Municipal informe, se o município de Anhembi contém o Projeto de Aquisição de Gêneros
Alimentícios (hortifrutigranjeiros) diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural do nosso município; 2 - Enviar cópia dos cadastros dos produtores que fazem parte no
Programa; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
unanimidade.

5) REQUERIMENTO nº. 62 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o senhor Prefeito
municipal envie relação e CÓPIA das Empresas que participaram da licitação da Merenda Escolar
das escolas Municipais e Creches do exercício de 2018; 2 - Informar, o nome da(s) Empresa(s)
Vencedora e cópia do Contrato da Compra da Merenda Escolar do exercício de 2018; 3. Enviar
copia do cardápio que é fornecido diariamente nas escolas e creches municipais em 2018. 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.

6) REQUERIMENTO nº. 63 /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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o senhor Prefeito
Municipal envie CÓPIA DO Programa “ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ZONA RURAL”. 2 Informar se foi Implantado o Programa e enviar cópia do relatório das famílias que estão sendo
atendidas pelo Programa; 3 - Informar se há participação dos agentes comunitários de saúde (ACS)
envolvidos no Programa; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por unanimidade.

7) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 05/18 de autoria do vereador RODRIGO
ELIAS PINTO o qual apresenta Moção de Aplausos e Congratulações aos policiais militares
Cabo Moacir Vital e Soldado Rogério Xavier da Silva, com base no art. 133 e parágrafo único do
art. 134 do Regimento Interno, em reconhecimento à atuação que ambos tiveram frente ao assalto à
Agência dos Correios em Anhembi, ocorrida no último dia 15 de junho. Aprovado por unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 06 / 08 / 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

