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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

05 / 03 / 2018

1- ORDEM DO DIA:
2 - MATERIAS DO LEGISLATIVO
1) Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 05/02/2018. Aprovado por
unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº 15 /2018 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS 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 questionamentos de cidadãos e a necessidade
de preservar bens imóveis do patrimônio público; Assim, solicita-se: 1 - Informar sobre à caso
relatado de invasão de imóvel no Distrito de Pirambóia conhecido como “Acessa São Paulo”,
destacando os fatos ocorridos e providências tomadas; 2 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
3) REQUERIMENTO nº 16/2018 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS 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 relato e filmagem disponibilizada na rede social
“facebook”, em que a senhora Silvana Spadacini relata atendimento médico precário e problemas
no transporte de seu pai, senhor Euridici Milton Spadacini, divulgado em 17 de fevereiro passado,
conforme imagem em anexo, Assim, solicita-se: 1 - Informar as circunstâncias de como se deu
ocorrência, as condições do paciente e seu atendimento; 2 - Informar o nome do médico que
realizou o atendimento; 3 - Informar o nome do motorista que realizou o transporte até a cidade de
Botucatu; 4 - Informar se ocorreu queda do paciente no momento em que este foi atendido pela
equipe de Saúde do Município; 5 - Informar por qual motivo não foi colocado “colar cervical” no
paciente para a realização do transporte, conforme constatado nas imagens; 6 - Informar sobre a
questão que envolve “caronistas” na ambulância; 7 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
4) REQUERIMENTO nº 17 /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
questionamentos de moradores sobre a necessidade de implantar redutor de velocidade tipo
lombada na Rua Maria José Ponce de Oliveira, em frente ao portão da escola Professora Olinda
Cassimiro Soares, Bairro Morada do Sol, já solicitada em junho 2017. Assim, solicita-se: 1 Informar se há previsão para a construção do referido redutor de velocidade (lombada). 2 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
5) REQUERIMENTO Nº 18 / 2018 de autoria da vereadora Elsa Cristina Vaz 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 que os funcionários do
quadro pessoal da Prefeitura Municipal necessitam de Equipamentos de Proteção Individual – EPI
(luvas, óculos de proteção, protetor solar, calçados, uniformes impermeáveis, entre outros)
conforme prevê a Norma Regulamentadora n° 06 e artigo 155 da Consolidação das Leis
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Trabalhistas (CLT); Assim, solicita-se: 1 - Ao Senhor Prefeito ou o departamento responsável, se a
Prefeitura Municipal fornece Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos funcionários do quadro
pessoal da Prefeitura Municipal; 2 - Informar, se a Prefeitura fornecer (EPI), quais setores são
contemplados com esses equipamentos; 3 - Informar, caso não forneça os equipamentos de
proteção qual o prazo será estipulado para que seja efetuado o devido fornecimento de EPI aos
funcionários; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
unanimidade.
6) REQUERIMENTO Nº 19/ 2018 de autoria do vereador Marco Antônio de Oliveira 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 que uma
ambulância municipal colidiu no Distrito de Pirambóia; Assim, solicita-se: 1 - Ao Senhor Prefeito ou
o departamento responsável, que nos informe o nome do funcionário que estava dirigindo a
ambulância no momento da colisão; 2 - Informar, a localidade e hora exata da colisão; 3 - Informar
o horário da colisão, qual o carro (marca do veiculo) que colidiu com a ambulância e o nome do
condutor desse carro, além, de especificar se foi uma batida frontal ou lateral e quais as causas; 4 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
7) MOÇÃO DE APOIO nº 02 /2018 DE AUTORIA DA VEREADORA KELLY CRISTINA DE
SOUZA REIS o qual apresenta à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades
regimentais, “Moção de apoio ao Projeto de Lei conhecido como “Lei Lucas” em tramitação no
Congresso Nacional, que institui a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados
voltados ao ensino ou recreação infantil e fundamental a capacitarem seu corpo docente e funcional
em noções básicas de primeiros socorros”, com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do
Regimento Interno. Aprovado por unanimidade.
Próxima Sessão Ordinária dia 19 / 03 / 2016 às 19 H
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