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PAUTA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

17 / 09 / 2018

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 421/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 64/2018 do legislativo.
2) Ofício nº 422/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 68/2018 do legislativo.
3) SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 08/2018 o qual “Dispõe sobre área de expansão urbana
no município de Anhembi.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 03/09/2018.
2) INDICAÇÃO Nº 70 / 2018 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado para que tome providências imediatas sobre o Prédio Municipal que se encontra em seu uso
para Agencia do Banco do Brasil situada na Avenida Juscelino K de Oliveira – Centro município de Anhembi.
3) INDICAÇÃO Nº 71/ 2018 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado para que tome providências em informar ao órgão responsável pela limpeza do Terreno da
Antiga Telesp situada na Avenida Juscelino K de Oliveira no município de Anhembi.
4) INDICAÇÃO Nº 72/ 2018 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado para que tome providências em realizar manutenção no prédio do Pronto Socorro da Unidade
Mista de Saúde situada na Rua Prudente de Moraes – Centro município de Anhembi.
5) INDICAÇÃO Nº 73 / 2018 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a Troca de Areia nos espaços de recreação das Creches
Municipais de Anhembi.
6) INDICAÇÃO Nº 74 / 2018 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre o Serviço de Drenagem na Rua Prudente de Moraes –
Centro, na altura da lagoa Municipal com a Área de Preservação Ambiental APP no município de Anhembi.
7) INDICAÇÃO Nº 75/ 2018 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre construir uma passarela com Iluminação Pública entre os
Bairros Recanto da Figueira e Jardim Nova Anhembi no município de Anhembi.
8) INDICAÇÃO Nº 76 /18 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito Miguel
Machado e equipe técnica responsável a necessidade de adotar providências no combate a escorpiões no Parque
Ecológico Zezinho Nascimento e outras áreas públicas, reiterando pedidos anteriores desta Casa Legislativa, tendo em
vista constantes reclamações de cidadãos.
9) REQUERIMENTO Nº 76 / 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 Miguel Vieira Machado Neto e ao Departamento
Responsável nos seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública;
Assim, solicita-se: 1 - Informar se o Projeto de Escovação e Higiene Bucal está em funcionamento nas creches e escolas
municipais de Anhembi e Pirambóia; 2 – Informar se foi realizada a entrega dos kits de Escovação paras as crianças nas
escolas; 3 - Informar quais os funcionários do Departamento de Saúde Bucal estão envolvidos neste projeto de Escovação
em Higiene Bucal nas escolas; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações;
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10) REQUERIMENTO Nº 77 / 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 Miguel Vieira Machado Neto e ao Departamento
Responsável nos seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública;
Assim, solicita-se: 1 - Informar, o quadro de funcionários da Área de Educação Física do Departamento de Esportes e
Educação do município; 2 - Enviar cópia do CREF – Conselho Regional de Educação Física de cada profissional, do
Departamento de Esportes e Educação; 3- Outras informações que entenderem pertinentes de explicações;
11) REQUERIMENTO Nº 78/ 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 Miguel Vieira Machado Neto e ao Departamento
Responsável nos seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública;
Assim, solicita-se: 1 - Informar se está em funcionamento os Consultórios Dentários das Escolas municipais; 2 - Informar
se caso não estiver em funcionamento por quais motivos; 3 - Informar, quem são os Profissionais da Saúde Bucal que
atende nos consultórios das Escolas; 4- Informar, os horários de atendimento aos alunos nos Consultórios nas Escolas; 5 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações;
12) REQUERIMENTO Nº 79 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Prefeito Municipal ou o setor competente 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, solicita-se: 1 - Ao Prefeito Municipal ou ao setor
competente, informar qual medida fora adotada, ou qual providencia foi tomada em relação ao indiciamento dos
funcionários envolvidos no acidente de transito que culminou no Inquérito Policial n° 43/18; 2 - Informar se houve a
instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face dos funcionários envolvidos no acidente de transito e qual o
seu desfecho; 3 - Informar se os funcionários tiveram que arcar com o ressarcimento dos danos causados no veículo da
Prefeitura Municipal; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
13) REQUERIMENTO nº 80 /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 à senhora Diretora do
Departamento Municipal de Educação Alfaia Nascimento Pecorari nos seguintes termos: Considerando a divulgação dos
resultados do IDEB 2017, em que se verificou queda das notas do Município de Anhembi referentes aos anos iniciais e
finais do Ensino Fundamental (conforme anexos); Considerando que a queda foi verificada em todas as escolas do
Município; Assim, solicita-se: 1 - Informar se este Departamento tem um diagnóstico sobre as causas que levaram a estas
quedas das notas, devendo informar esta Casa Legislativa; 2 - Informar quais as propostas este Departamento possui
para reverter a situação apresentada; 3 - Informar se há necessidade de contratação de professores para atender a rede
municipal e em que áreas; 4 - Informar se as dependências físicas atuais e materiais utilizados são suficientes para
alcançar uma melhora nos indicadores de nossa Educação; 5 - Informar quais os valores totais investidos na Educação no
ano de 2017, discriminando as ações, projetos e bens adquiridos e seus respectivos valores; 6 - Informar quais os valores
totais investidos na Educação em 2018 até a efetiva resposta do presente, discriminando as ações, projetos e bens
adquiridos e seus respectivos valores; 7 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
Legislativo
1) Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 20/08/2018. Aprovado por Unanimidade.
2) REQUERIMENTO Nº 76 / 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 Miguel Vieira Machado Neto e ao Departamento
Responsável nos seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública;
Assim, solicita-se: 1 - Informar se o Projeto de Escovação e Higiene Bucal está em funcionamento nas creches e escolas
municipais de Anhembi e Pirambóia; 2 – Informar se foi realizada a entrega dos kits de Escovação paras as crianças nas
escolas; 3 - Informar quais os funcionários do Departamento de Saúde Bucal estão envolvidos neste projeto de Escovação
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em Higiene Bucal nas escolas; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.
3) REQUERIMENTO Nº 77 / 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 Miguel Vieira Machado Neto e ao Departamento
Responsável nos seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública;
Assim, solicita-se: 1 - Informar, o quadro de funcionários da Área de Educação Física do Departamento de Esportes e
Educação do município; 2 - Enviar cópia do CREF – Conselho Regional de Educação Física de cada profissional, do
Departamento de Esportes e Educação; 3- Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado
por Unanimidade.
4) REQUERIMENTO Nº 78/ 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 Miguel Vieira Machado Neto e ao Departamento
Responsável nos seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública;
Assim, solicita-se: 1 - Informar se está em funcionamento os Consultórios Dentários das Escolas municipais; 2 - Informar
se caso não estiver em funcionamento por quais motivos; 3 - Informar, quem são os Profissionais da Saúde Bucal que
atende nos consultórios das Escolas; 4- Informar, os horários de atendimento aos alunos nos Consultórios nas Escolas; 5 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
5) REQUERIMENTO Nº 79 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Prefeito Municipal ou o setor competente 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, solicita-se: 1 - Ao Prefeito Municipal ou ao setor
competente, informar qual medida fora adotada, ou qual providencia foi tomada em relação ao indiciamento dos
funcionários envolvidos no acidente de transito que culminou no Inquérito Policial n° 43/18; 2 - Informar se houve a
instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face dos funcionários envolvidos no acidente de transito e qual o
seu desfecho; 3 - Informar se os funcionários tiveram que arcar com o ressarcimento dos danos causados no veículo da
Prefeitura Municipal; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
6) REQUERIMENTO nº 80 /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 à senhora Diretora do Departamento
Municipal de Educação Alfaia Nascimento Pecorari nos seguintes termos: Considerando a divulgação dos resultados do
IDEB 2017, em que se verificou queda das notas do Município de Anhembi referentes aos anos iniciais e finais do Ensino
Fundamental (conforme anexos); Considerando que a queda foi verificada em todas as escolas do Município; Assim,
solicita-se: 1 - Informar se este Departamento tem um diagnóstico sobre as causas que levaram a estas quedas das notas,
devendo informar esta Casa Legislativa; 2 - Informar quais as propostas este Departamento possui para reverter a
situação apresentada; 3 - Informar se há necessidade de contratação de professores para atender a rede municipal e em
que áreas; 4 - Informar se as dependências físicas atuais e materiais utilizados são suficientes para alcançar uma melhora
nos indicadores de nossa Educação; 5 - Informar quais os valores totais investidos na Educação no ano de 2017,
discriminando as ações, projetos e bens adquiridos e seus respectivos valores; 6 - Informar quais os valores totais
investidos na Educação em 2018 até a efetiva resposta do presente, discriminando as ações, projetos e bens adquiridos e
seus respectivos valores; 7 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 01 / 10 / 2018 às 19 H
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