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PAUTA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

03 / 09 / 2018

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
1) Ofício nº 131/RM Sabesp - o qual envia relatório de prestação de serviços realizados e previsão para 2019.
2) Requerimento do senhor Ângelo Sofiatti – Em que solicita construção de cobertura da piscina do centro de
convivência do idoso de Anhembi.
3) Requerimento S/N da cidadã Claudete Morato Barbosa em que solicita informações a respeito da Lei Complementar
nº 43/2004.
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 414/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 65/2018 do legislativo.
2) Ofício nº 415/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 66/2018 do legislativo.
3) Ofício nº 416/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 67/2018 do legislativo.
4) Ofício nº 417/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 69/2018 do legislativo.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 20/08/2018.
2) INDICAÇÃO Nº 60 /18 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado
e equipe técnica responsável o estudo sobre a possibilidade de instalação de área de lazer e convívio no entorno da
quadra localizada no Bairro Nossa Senhora dos Navegantes.
3) INDICAÇÃO Nº 61 /18 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado
e equipe técnica responsável o estudo sobre a possibilidade de instalação de Unidade de Atendimento de Saúde no
prédio localizado ao lado da quadra de areia entre o Jardim Santa Cruz e o Bairro Recando da Figueira, com o objetivo de
facilitar o atendimento da população local, sem a necessidade de deslocar grandes distâncias, em serviços como
distribuição de medicamentos, aferição de pressão, atendimento especializado entre outros.
4) INDICAÇÃO Nº 62 /18 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado
e equipe técnica responsável a necessidade de disponibilização de extintores e análise de outros itens de segurança no
prédio da Escola Olinda, no bairro Morada do Sol.
5) INDICAÇÃO nº. 63 /18 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, para realizar a manutenção ou
troca dos berços e cadeiras de alimentação da escola EMEI Jardim Nova Anhembi.
6) INDICAÇÃO nº. 64/18 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 a manutenção da quadra do
ginásio de esportes, onde encontra-se soltando os tacos bem como do placar eletrônico que se encontra queimado.
7) INDICAÇÃO nº. 65/18 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a implantação de uma Academia ao Ar Livre no Bairro
Nossa Senhora dos navegantes no município de Anhembi.

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

2
8) INDICAÇÃO nº. 66/18 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a limpeza semanal na praça e no banheiro público no
Bairro Bela Vista no município de Anhembi.
9) INDICAÇÃO nº. 67/18 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre o funcionamento do sinal de Internet (Wifi) no Parque
Ecológico Pref. Zezinho Nascimento.
10) INDICAÇÃO Nº 68 /18 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito Miguel
Machado e equipe técnica responsável a necessidade de contratação de 01 fonoaudiólogo(a) para atuar junto ao
Departamento Municipal de Educação.
11) INDICAÇÃO Nº 69 /18 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito Miguel
Machado e equipe técnica responsável, após reunião com representantes do Conselho Tutelar, as seguintes iniciativas: 1 A necessidade de contratação de mais 01 psicólogo(a), em virtude da grande demanda de serviços, e 01
psicopedagogo(a); 2 - A destinação de 01 automóvel de uso exclusivo ao Conselho Tutelar, tendo em vista urgências que
surgem; 3 - O oferecimento de atividades para crianças e adolescentes do Distrito de Pirambóia (tais como aulas de
violão, danças, artes marciais e outras);Tais medidas contribuirão para melhorar a atuação das Conselheiras Tutelares
junto à nossa comunidade.
12) REQUERIMENTO Nº 71 / 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 a realização do concurso público no ano de 2.016 para diversos cargos dentre eles, Enfermeiro, Técnico em
Enfermagem, Fonoaudiólogo, Agente de Endemias, Dentista, Auxiliar de Farmácia, Motorista, Cozinheira, Auxiliar de
Serviços Diversos, e Médico-veterinário. Assim, solicita-se: 1 - Ao Departamento competente, informar se foram
preenchidas todas as vagas de cargos constantes no edital do concurso; 2 - Informar o quadro de pessoas que assumiram
os seus respectivos cargos; 3 - Ao Setor competente, informar se o concurso será prorrogado conforme prevê essa
possibilidade em seu edital de abertura; 4 - Informar se a Prefeitura tem o interesse em realizar concursos no ano de
2.018, 2.019 e 2020; 5 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
13) REQUERIMENTO Nº 72/ 2018 de autoria do vereador MARCO ANTONIO 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 o estado critico em que se encontra a ponte que fica na estrada do
antigo matadouro no distrito de Pirambóia. Assim, solicita-se: 1 - Ao departamento competente para que informe se há
previsão em fazer a manutenção na referida ponte, pois a mesma encontra-se bastante torta e afundando na cabeceira,
colocando em risco de acidentes os carros que a utilizam. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
14) REQUERIMENTO Nº 73 / 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 a Piscina Municipal encontra-se em atividades ao público nesta estação; 2 - Se caso não
estiver em funcionamento, esclarecer por quais motivos; 3 - Informar o valor da obra de adaptação do Aquecimento Solar
que foi realizado na Piscina Municipal; 4 - Informar se o Equipamento de Aquecimento Solar está em atividades nesta
estação para atendimento ao público; 5 – Se caso o equipamento não estiver em funcionamento, esclarecer as causas
existentes; 6 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
15) REQUERIMENTO nº 74 /2018 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o
Plenário na forma regimental, se oficie à senhora Diretora do Departamento Municipal de Saúde Renata Cristina
Albuquerque nos seguintes termos: Considerando notícias de que está havendo dificuldade de se alcançar as metas de
vacinação contra poliomielite e sarampo em diversos municípios (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/contrasarampo-sp-fara-busca-casa-por-casa-de-criancas-nao-vacinadas.shtml); Considerando estratégia adotada na capital
paulista de se levar a vacinação em escolas; Assim, solicita-se: 1 - Informar se o Município de Anhembi alcançou a meta
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de vacinação informando o número total de crianças vacinadas; 2 - Informar se haverá a necessidade de ser adotadas
estratégias de vacinação nas escolas; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
16) REQUERIMENTO Nº 75 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO requeiro à Mesa,
ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento Competente da Prefeitura Municipal nos seguintes
termos: Considerando a necessidade de contratação de monitores nas conduções escolares públicas. Assim, solicita-se: 1
- Ao Setor competente, informar qual medida a Prefeitura tem tomado em relação à segurança no concernente ao
transporte dos alunos; 2 - Informar se a Prefeitura Municipal tem como prioridade zelar pela segurança dos alunos e em
conseqüência disso se irá efetivamente contratar monitores para o transporte escolar de alunos; 3 - Informar se a
Prefeitura já possui monitores escolares, inclusive instruindo com documentos; 4 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações.
17) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 06/18 de autoria dos vereadores o qual apresentam à Mesa,
ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações aos Ilustríssimos
Senhores Policiais Militares Cabo Tiago Brandão Lima Mende, Soldado PM Lucas Marchetti Cunha, Cabo Carlos
Magno Pinto com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno, em reconhecimento à atuação
que ambos tiveram na ocorrência ocorrido no dia 19 de Agosto do corrente ano.
18) MOÇÃO DE PESAR n°. 02 /2018 de autoria dos vereadores o qual a câmara municipal manifesta pesar pelo
falecimento do Sr. JOAQUIM CARLOS DO PRADO, ocorrido no dia 09 de Agosto de 2018.p.p. com base no art. 133,
parágrafo único e art. 134 do Regimento Interno.
19) MOÇÃO DE PESAR n°. 03 /2018 de autoria dos vereadores O qual a Câmara Municipal de Anhembi manifesta
pesar pelo falecimento do Sra. CHANDIR FRANCO DO PRADO, ocorrido no dia 18 de Agosto de 2018.p.p. com base no
art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno.
20) MOÇÃO DE PESAR n°. 04/2018 de autoria dos vereadores o qual a Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar
pelo falecimento do Sr. BENEDITO TOBIAS, ocorrido no dia 21 de Agosto de 2018.p.p. com base no art. 133, parágrafo
único e art. 134 do Regimento Interno.
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
1) SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 07/2018 o qual “Cria Funções Gratificadas do quadro
de pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providências”. Reprovado por 05 (cinco) votos contrários e 03 (Três)
votos favoráveis.
Legislativo
1) Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 06/08/2018. Aprovado por Unanimidade.
2) REQUERIMENTO Nº 71 / 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 a realização do concurso público no ano de 2.016 para diversos cargos dentre eles, Enfermeiro, Técnico em
Enfermagem, Fonoaudiólogo, Agente de Endemias, Dentista, Auxiliar de Farmácia, Motorista, Cozinheira, Auxiliar de
Serviços Diversos, e Médico-veterinário. Assim, solicita-se: 1 - Ao Departamento competente, informar se foram
preenchidas todas as vagas de cargos constantes no edital do concurso; 2 - Informar o quadro de pessoas que assumiram
os seus respectivos cargos; 3 - Ao Setor competente, informar se o concurso será prorrogado conforme prevê essa
possibilidade em seu edital de abertura; 4 - Informar se a Prefeitura tem o interesse em realizar concursos no ano de
2.018, 2.019 e 2020; 5 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
3) REQUERIMENTO Nº 72/ 2018 de autoria do vereador MARCO ANTONIO 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
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Responsável nos seguintes termos:Considerando o estado critico em que se encontra a ponte que fica na estrada do
antigo matadouro no distrito de Pirambóia. Assim, solicita-se: 1 - Ao departamento competente para que informe se há
previsão em fazer a manutenção na referida ponte, pois a mesma encontra-se bastante torta e afundando na cabeceira,
colocando em risco de acidentes os carros que a utilizam. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.
4) REQUERIMENTO Nº 73 / 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 a Piscina Municipal encontra-se em atividades ao público nesta estação; 2 - Se caso não
estiver em funcionamento, esclarecer por quais motivos; 3 - Informar o valor da obra de adaptação do Aquecimento Solar
que foi realizado na Piscina Municipal; 4 - Informar se o Equipamento de Aquecimento Solar está em atividades nesta
estação para atendimento ao público; 5 – Se caso o equipamento não estiver em funcionamento, esclarecer as causas
existentes; 6 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
5) REQUERIMENTO nº 74 /2018 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o
Plenário na forma regimental, se oficie à senhora Diretora do Departamento Municipal de Saúde Renata Cristina
Albuquerque nos seguintes termos: Considerando notícias de que está havendo dificuldade de se alcançar as metas de
vacinação contra poliomielite e sarampo em diversos municípios (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/contrasarampo-sp-fara-busca-casa-por-casa-de-criancas-nao-vacinadas.shtml); Considerando estratégia adotada na capital
paulista de se levar a vacinação em escolas; Assim, solicita-se: 1 - Informar se o Município de Anhembi alcançou a meta
de vacinação informando o número total de crianças vacinadas; 2 - Informar se haverá a necessidade de ser adotadas
estratégias de vacinação nas escolas; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade.
6) REQUERIMENTO Nº 75 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO requeiro à Mesa,
ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento Competente da Prefeitura Municipal nos seguintes
termos: Considerando a necessidade de contratação de monitores nas conduções escolares públicas. Assim, solicita-se: 1
- Ao Setor competente, informar qual medida a Prefeitura tem tomado em relação à segurança no concernente ao
transporte dos alunos; 2 - Informar se a Prefeitura Municipal tem como prioridade zelar pela segurança dos alunos e em
conseqüência disso se irá efetivamente contratar monitores para o transporte escolar de alunos; 3 - Informar se a
Prefeitura já possui monitores escolares, inclusive instruindo com documentos; 4 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
7) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 06/18 de autoria dos vereadores o qual apresentam à Mesa,
ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações aos Ilustríssimos
Senhores Policiais Militares Cabo Tiago Brandão Lima Mende, Soldado PM Lucas Marchetti Cunha, Cabo Carlos
Magno Pinto com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno, em reconhecimento à atuação
que ambos tiveram na ocorrência ocorrido no dia 19 de Agosto do corrente ano. Aprovado por Unanimidade.
8) MOÇÃO DE PESAR n°. 02 /2018 de autoria dos vereadores o qual a câmara municipal manifesta pesar pelo
falecimento do Sr. JOAQUIM CARLOS DO PRADO, ocorrido no dia 09 de Agosto de 2018.p.p. com base no art. 133,
parágrafo único e art. 134 do Regimento Interno. Aprovado por Unanimidade.
9) MOÇÃO DE PESAR n°. 03 /2018 de autoria dos vereadores O qual a Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar
pelo falecimento do Sra. CHANDIR FRANCO DO PRADO, ocorrido no dia 18 de Agosto de 2018.p.p. com base no art.
133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno. Aprovado por Unanimidade.
10) MOÇÃO DE PESAR n°. 04/2018 de autoria dos vereadores o qual a Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar
pelo falecimento do Sr. BENEDITO TOBIAS, ocorrido no dia 21 de Agosto de 2018.p.p. com base no art. 133, parágrafo
único e art. 134 do Regimento Interno. Aprovado por Unanimidade.
Próxima Sessão Ordinária dia 17 / 09 / 2018 às 19 H
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