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PAUTA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

03 / 04 / 2017

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 139/17 o qual envia resposta do requerimento nº 22 / 2017 do legislativo.
2) Ofício nº 142/17 o qual envia resposta do requerimento nº 20 / 2017 do legislativo.
3) Ofício nº 143/17 o qual envia resposta do requerimento nº 23 / 2017 do legislativo.
4) Ofício nº 144/17 o qual envia resposta do requerimento nº 25 / 2017 do legislativo.
5) Ofício nº 145/17 o qual envia resposta do requerimento nº 24 / 2017 do legislativo.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) PROJETO DE LEI Nº 03/2017 de autoria da vereadora Kelly Cristina de Souza Reis o qual
“Estabelece no calendário Municipal o dia 15 de Junho como dia de Conscientização e Debate á
Violência contra a Pessoa Idosa.”
2) INDICAÇÃO nº. 72 / 17 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual indica ao Sr.
Prefeito municipal Miguel Machado e equipe responsável que sejam instaladas “BOCA DE LOBO”
no bairro da capuava onde foi executada parte da pavimentação da Rua Elias Ponce Evangelista e
que também seja efetuado o restante da pavimentação pois favorecerá toda a população local.
Faz-se necessário também a implantação de uma alça de retorno para que caminhões e ônibus
consigam retornar ao chegar no termino da rua.
3) INDICAÇÃO nº. 73 / 17 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual indica ao Sr.
Prefeito municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de se fazer a limpeza e
manutenção do córrego localizado entre a rua Elias Jacob com a rua campos Salles no distrito de
pirambóia.
4) INDICAÇÃO nº 74 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o
qual indica ao senhor Prefeito Miguel Machado e equipe responsável para que providencie com
urgência o nome do responsável pelo Caminhão de Reciclagem, e também sua agenda de
reciclagem e atendimento ao público.
5) INDICAÇÃO nº. 75 / 2.017 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o
qual indica ao Sr. Prefeito municipal Miguel Machado e equipe responsável que providencie a
reforma da rampa de acesso aos pescadores localizada no aterro da lagoa municipal com a
margem do Rio Tiete para melhor locomoção dos pescadores do município.
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6) INDICAÇÃO nº. 76/17 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado, para que determine ao setor competente da
Prefeitura, realizar estudo e providências no sentido de implantar um redutor de velocidade tipo
lombada na Rua Duque de Caxias, Bairro Centro.
7) INDICAÇÃO nº. 77 / 17 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qual
indica ao Sr. Prefeito municipal Miguel Machado, para que através do setor competente, proceda
estudo visando providenciar a cobertura da piscina do Centro do Idoso.
8) INDICAÇÃO Nº 78 / 17de autoria do vereador SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual
indica ao Senhor Prefeito Gilberto Tobias Morato e equipe responsável para que providenciem a
recuperação do asfalto da Avenida Juscelino kubitscheck de oliveira em frente ao barracão de
festas do divino tendo em vista a péssima situação do local.
9) INDICAÇÃO Nº 79 / 17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indico ao Sr.
Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável que seja fornecido aos funcionários da
prefeitura Equipamentos de Proteção Individual – EPI – (luvas, óculos, protetor solar, calçados,
uniformes impermeáveis, entre outros), conforme dispõem as Normas Regulamentadoras nº 06 e
nº 10 do MTE e art. 157 da CLT, destinados à segurança do trabalhador e de acordo com as
características das funções desempenhadas, conforme solicitado por funcionários da prefeitura.
10) INDICAÇÃO Nº 80 / 17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável que adotem as medidas de vigilância em
saúde quando verificada situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito
transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika e sempre que se verificar a
existência de outras doenças com potencial de proliferação ou de disseminação ou agravos que
representem grave risco ou ameaça à saúde pública, previstas na Lei Federal nº 13.301∕16.
11) REQUERIMENTO nº. 31/2017 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ 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 questionamento de moradores do Loteamento
Lombardi (Altos do Anhembi), que já estão pagando IPTU como sendo área urbana do Município
de Anhembi e ainda não houve melhorias no bairro; Assim, solicita-se: 1 – informar se há previsão
para instalação de iluminação publica nas ruas do bairro. 2 – Informar se há previsão para
instalação de água e esgoto (saneamento básico). 3 – informar se há previsão para construção de
guias e sarjetas e posteriormente asfalto. 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
12) REQUERIMENTO nº. 32 / 2017 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 e o responsável pelo setor de transporte nos seguintes
termos: Considerando a necessidade de tratar com transparência o uso Dos veículos destinados ao
transportes de estudantes do município; Assim, solicita-se: Informar por qual motivo que o ônibus
que leva os estudantes em Botucatu na parte da manhã não esta passando nos pontos de
referencia nos bairros locais do município. Se há a possibilidade do ônibus estar voltando a passar
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nos bairros, pois os estudantes estão solicitando a parada e chegada do ônibus nos pontos dos
bairros, devido ao horário de saída (madrugada ou dia chuvoso) que assim acaba dificultando a
locomoção ate a garagem municipal; Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
13) REQUERIMENTO nº. 33 / 2.017 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 publica; Considerando que o Prédio onde funcionava o Banco
do Brasil que estava instalado na Avenida Juscelino K. de Oliveira em Anhembi encontra-se sem
atividade; Assim, solicita-se: Informar se há previsão do Banco do Brasil voltar a funcionar. Caso
não havendo interesse do Banco do Brasil voltar a funcionar, se há previsão ou estudo de
instalação de uma nova agencia Bancária neste local. Caso não havendo interesse de nenhum
banco a ser instalado que seja solicitada a reforma do referido prédio. Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações.
14) REQUERIMENTO nº. 34 / 2.017 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 publica; Considerando que o Centro Cultural situado na rua
José Cosentino no município de Anhembi encontra-se sem atividade; Assim, solicita-se: Informar o
porquê encontra-se fechado, e por qual motivo o Departamento de Educação e Cultural ainda não
foi instalado no referido local; Informar se haverá algum programa para o uso desse espaço para a
comunidade; Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
15) REQUERIMENTO nº. 35 / 2.017 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 publica; Considerando as empresas participantes da licitação
para a realização do carnaval 2017; Assim, solicita-se: 1 – Enviar cópia do contrato da empresa
vencedora da licitação, incluindo serviços de segurança, aluguel de tendas, imposto das barracas
de alimentação; 2 -Se caso não houve licitação das empresas prestadoras dos serviços realizados
no carnaval enviar cópia dos contratos de prestação de serviços realizados. 3 - Informar a receita
obtida dos alugueis das barracas de alimentações e suas referidas documentações; 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
16) REQUERIMENTO nº. 36 /2017 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 publica; Assim, solicita-se: 1 - Informar quem é o responsável
pela Banda Municipal; 2 - Informar quais as atividades exercidas pelo responsável nesta diretoria; 3
- Informar as atividades e o cronograma deste Departamento; 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações.
17) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 01/17 de autoria do vereador
SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual apresenta à Mesa, ouvido o Plenário e dispensadas às
formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações aos Policiais Militares, Cabo
Rua Valentim do Amaral, 273 – Cep. 18620-000 - Anhembi – SP
Tel. (14) 3884-1333 / 3884- 1395 email: câmara.anhembi@gmail.com site: camaraanhembi.sp.gov.br

4

Carlos Magno e Soldado Rocha, com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento
Interno.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
Legislativo
1) REQUERIMENTO nº. 31/2017 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ 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 questionamento de moradores do Loteamento
Lombardi (Altos do Anhembi), que já estão pagando IPTU como sendo área urbana do Município
de Anhembi e ainda não houve melhorias no bairro; Assim, solicita-se: 1 – informar se há previsão
para instalação de iluminação publica nas ruas do bairro. 2 – Informar se há previsão para
instalação de água e esgoto (saneamento básico). 3 – informar se há previsão para construção de
guias e sarjetas e posteriormente asfalto. 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por unanimidade
2) REQUERIMENTO nº. 32 / 2017 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 e o responsável pelo setor de transporte nos seguintes
termos: Considerando a necessidade de tratar com transparência o uso Dos veículos destinados ao
transportes de estudantes do município; Assim, solicita-se: 1 - Informar por qual motivo que o
ônibus que leva os estudantes em Botucatu na parte da manhã não esta passando nos pontos de
referencia nos bairros locais do município. 2 - Se há a possibilidade do ônibus estar voltando a
passar nos bairros, pois os estudantes estão solicitando a parada e chegada do ônibus nos pontos
dos bairros, devido ao horário de saída (madrugada ou dia chuvoso) que assim acaba dificultando a
locomoção ate a garagem municipal; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. . Aprovado por unanimidade
3) REQUERIMENTO nº. 33 / 2.017 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 publica; Considerando que o Prédio onde funcionava o Banco
do Brasil que estava instalado na Avenida Juscelino K. de Oliveira em Anhembi encontra-se sem
atividade; Assim, solicita-se: 1 - Informar se há previsão do Banco do Brasil voltar a funcionar. 2 Caso não havendo interesse do Banco do Brasil voltar a funcionar, se há previsão ou estudo de
instalação de uma nova agencia Bancária neste local. 3 - Caso não havendo interesse de nenhum
banco a ser instalado que seja solicitada a reforma do referido prédio. 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. . Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 voto contrário.
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4) REQUERIMENTO nº. 34 / 2.017 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 publica; Considerando que o Centro Cultural situado na rua
José Cosentino no município de Anhembi encontra-se sem atividade; Assim, solicita-se: 1- Informar
o porquê encontra-se fechado, e por qual motivo o Departamento de Educação e Cultural ainda não
foi instalado no referido local; 2 - Informar se haverá algum programa para o uso desse espaço para
a comunidade; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. . Aprovado por
07 votos favoráveis e 01 voto contrário.
5) REQUERIMENTO nº. 35 / 2.017 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 publica; Considerando as empresas participantes da licitação
para a realização do carnaval 2017; Assim, solicita-se: 1 – Enviar cópia do contrato da empresa
vencedora da licitação, incluindo serviços de segurança, aluguel de tendas, imposto das barracas
de alimentação; 2 -Se caso não houve licitação das empresas prestadoras dos serviços realizados
no carnaval enviar cópia dos contratos de prestação de serviços realizados. 3 - Informar a receita
obtida dos alugueis das barracas de alimentações e suas referidas documentações; 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. . Aprovado por 07 votos favoráveis e
01 voto contrário.
6) REQUERIMENTO nº. 36 /2017 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 publica; Assim, solicita-se: 1 - Informar quem é o responsável
pela Banda Municipal; 2 - Informar quais as atividades exercidas pelo responsável nesta diretoria; 3
- Informar as atividades e o cronograma deste Departamento; 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. . Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 voto contrário.
7) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 01/17 de autoria do vereador
SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual apresenta à Mesa, ouvido o Plenário e dispensadas às
formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações aos Policiais Militares, Cabo
Carlos Magno e Soldado Rocha, com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento
Interno. Aprovado por unanimidade
Próxima Sessão Ordinária dia 17 / 04 / 2017 às 19 H
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