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PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

17 / 04 / 2017

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
1–Ofício nº 670/2.017 GEDIS/GMOP1/DEOPE/VIPOS – Correios – Assunto: Distribuição domiciliaria de
correspondências.
2 – Requerimento nº 724/17 de autoria do Deputado Coronel Telhada- Encaminhando votos de
congratulações a população de Anhembi, pelo aniversario do município de Anhembi
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 07/2017 o qual “Extingue,cria, altera carga horária e
remuneração de Empregos Públicos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, revoga o artigo 12 da Lei
Complementar 174/2017 e concede o efeito repristinatório ao artigo 1º da Lei Complementar 157/2014, e dá
outras providências”.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1 - PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2.017 de autoria do vereador Rodrigo Elias Pinto o qual “Institui o
“nome parlamentar” na Câmara Municipal de Anhembi”.
2 - INDICAÇÃO Nº 81 / 2.017 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável que seja adotada providências com relação às
árvores que não são próprias para áreas urbanas e destruíram calçamentos, colocando em risco crianças,
idosos e pessoas com limitações físicas que circulam por estas calçadas. Sabemos da importância da
questão ambiental, por isso sugere-se encontrar uma alternativa que respeite-se tanto o meio ambiente
quanto o cidadão.
3 - INDICAÇÃO Nº 82 / 2.017 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável que seja viabilizada a iluminação e limpeza de trechos
da Rua Frei Timóteo de Miranda (referência residência nº 80), tendo em vista a solicitação de moradores da
região.
4 - INDICAÇÃO Nº 83 / 2.017 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável que estude a possibilidade de disponibilizar transporte
público para as populações dos bairros Santa Cruz, Recanto da Figueira, Jardim Nova Anhembi, centro para
serem atendidos pelas Especialidades Médicas que agora foram encaminhadas para a nova Unidade da
Estratégia da Família no Bairro Morada do Sol.
5 - INDICAÇÃO nº. 84 / 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 competente da Prefeitura, realizar
estudo e providências no sentido de implantar um redutor de velocidade tipo lombada na Rua Sebastião de
Quadros, Bairro Centro.
6 - INDICAÇÃO nº. 85 / 2.017 de autoria da vereadora KELL Y CRISTINA DE SOUZA REIS o qual indica
ao Sr. Prefeito municipal Miguel Machado, e conforme a indicação nº 20/1998 de autoria do ex. Vereador Eric
Domingues Soares (in memoria), o qual já solicitava que se possível, providenciasse a colocação de um toldo
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ou uma cobertura na parte da frente do prédio do “Velório Municipal” para proteger e bem acomodar do sol
ou chuva, dando um melhor tratamento aos familiares e amigos que perderam seus entes queridos.
7 - REQUERIMENTO nº 37/2017 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 a Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007 Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Considerando a necessidade de tratar com
transparência as contas públicas; Assim, solicito: 1 - Apresentar planilha de forma detalhada e clara onde
foram investidos os recursos recebidos do FUNDEB durante o trimestre de Janeiro a Marco/2017. 2 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
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.” Aprovado por Unanimidade.
2 - REQUERIMENTO nº 37/2017 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 a Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007 Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Considerando a necessidade de tratar com
transparência as contas públicas; Assim, solicito: 1 - Apresentar planilha de forma detalhada e clara onde
foram investidos os recursos recebidos do FUNDEB durante o trimestre de Janeiro a Marco/2017. 2 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
Próxima Sessão Ordinária dia 02 / 05 / 2017 às 19 H
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