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PAUTA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

16 / 10 / 2017

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:

1 - Projeto de Lei Nº 23/17, “Dispõe sobre zona de expansão urbana, parte do imóvel rural
denominado Fazenda Boa Vista, localizado no município de Anhembi e dá outras providências”.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:

1 - INDICAÇÃO Nº 144 / 17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica à
SABESP a necessidade de reparar o asfalto próximo ao imóvel de nº 801, na Rua do Tanque, em
virtude obra para sanar vazamento realizada no local.
2 - INDICAÇÃO Nº 145 / 17 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica à
SABESP a necessidade de reparar o asfalto próximo aos imóveis de nº 330 e 337, na Rua José
Cosentino, em virtude obra para sanar vazamento realizada no local.
3 - INDICAÇÃO Nº 146 / 2.017de autoria do vereador Sebastião de Quadros Neto o qual indica
ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado e responsáveis que sejam instaladas placas de
sinalização e localização nos cruzamentos das vias rurais e nomenclatura de vias, bairros e
propriedade rural.
4 - INDICAÇÃO Nº 147 / 17 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o
qual indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a manutenção
e Limpeza, e se há possibilidade de se deslocar o Coveiro duas vezes por semana para o Cemitério
do Distrito.
5 - INDICAÇÃO Nº 148 / 17 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o
qual indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a
instalação de Iluminação Pública no percurso da Rua do Antigo Leito da Sorocabana até a entrada
do Conjunto Habitacional Jardim Ferroviário, também na Rua Elias Jacob com Avenida Josephina
Lanne Zacarias no Distrito de Pirambóia.
6 - INDICAÇÃO Nº 149 / 17 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o
qual indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado para que oficie a Sabesp para que tome
providências sobre a manutenção dos buracos nas vias públicas da rua Conceição Emydhio de
Oliveira no Bairro Jardim Cruzeiro, local onde encontra-se, serviços realizados pela Sabesp, que
não foram concluídos o recapeamento asfáltico.
7 - REQUERIMENTO Nº 84 / 2017 de autoria dos vereadores RODRIGO ELIAS PINTO, KELLY
CRISTINA DE SOUZA REIS e SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual requerem à Mesa,
ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Senhor Prefeito Miguel Vieira Machado Neto
nos seguintes termos: Considerando publicação em rede social do senhor Vice-prefeito Fernando
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Henrique Casali, no dia 05 de outubro de 2017, em que posta foto e filmagem de máquinas da
Administração Municipal trabalhando em loteamento particular; Considerando o estabelecido na Lei
Orgânica Municipal em seu art. 102 - Poderão ser cedidos a particulares, para serviços transitórios,
somente no Município, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízos para os
trabalhos do Município e o interessado recolha, previamente a remuneração arbitrada e assine
termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. I – Para casos
intermunicipais, poderão ser cedidas para particulares somente com autorização legislativa;
Considerando que somos questionados pelo fato de maquinas e servidores estarem atuando em
empreendimentos de particulares em vez de atender as estradas rurais ou outros serviços públicos;
Assim, solicita-se: 1 - Esclarecer o fato descrito pelo senhor Vice-prefeito Fernando Henrique Casali
ocorrido no último dia 05 de outubro; 2 - Apresentar todas as solicitações ou requisições, desde
janeiro de 2017 de uso de maquinas e servidores públicos, por particulares; 3 - Informar os valores
que a administração arrecadou com cada fornecimento de seus equipamentos nos casos acima; 4 Informar se nestes dias em que o equipamento público é cedido ao particular o dia do servidor é
pago pela municipalidade ou pela particular; 5 - Informar quais equipamentos e servidores foram
utilizados pelos mencionados no caso descrito acima; 6 -Apresentar o cronograma de serviços de
tais máquinas para melhorias em estradas rurais; 7 - Apresentar a Lei ou Decreto que fixa os
valores de uso do maquinário público; 8 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
8 - REQUERIMENTO nº. 85 / 2.017 de autoria do vereador SEBASTIÃO DE QUADROS NETO 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 o patrimônio público. Assim, solicita-se: 1- Requer que o executivo informe sobre os
restos a pagar que ficou da administração passada; 2 - Informar de quanto ainda falta pagar; 3 - Se
esta ocorrendo atrasos nos pagamentos; 4 - Se procede o atrasado com algum fornecedor, se caso
estiver, que se explique o motivo do atraso. 5 - Enviar histórico do que já foi pago. 6 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
9 - REQUERIMENTO nº. 86 /2.017 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 nos seguintes termos: Considerando a indicação de numero 58/2017 enviada ao executivo em
12/06/17 que trata de uma reivindicação dos professores do Distrito de Pirambóia e de Anhembi
sobre a necessidade de manutenção dos ventiladores das escolas. Considerando que com a
chegada do verão os dias se tornaram mais quentes, e isso acarreta desconforto aos alunos e
professores podendo inclusive prejudicar o rendimento escolar. Assim Solicita-se; 1 – Informar se já
foi tomada alguma providencia quanto à manutenção dos Ventiladores. 2 – Informar se caso não foi
possível ainda essa manutenção, qual o prazo pra que esta seja feita.
10 - REQUERIMENTO nº. 87/2.017 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: Solicita-se que nos forneçam informações sobre os
requerimentos nºs 43, 44, 45, 58 e 73/2017 apresentados e enviados ao executivo que solicitava
conservação e manutenção das estradas rurais de nosso município. Assim; 1) Requeiro informação
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se já foi feito alguma manutenção nas referidas estradas, se não foram feitas por qual motivo não
foram realizadas. 2 - Informar se existe uma planilha com previsão para a execução das referidas
solicitações. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
11 - REQUERIMENTO nº. 88 / 2.017 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 nos seguintes termos: 1 - Solicitação de Prolongamento da Rede de
Abastecimento de Água para as residências localizadas na Rodovia João Clemente de Almeida
do Km 01 ao km 2,5 (Ponto de Referência : Do Bar do Divino até a Fábrica do Alemão )-Distrito
de Piramboia.
12 - REQUERIMENTO nº. 89 / 2.017 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 nos seguintes termos: Solicita instalação de Pontos de Iluminação Pública nas Rua
Marcelo Mota, Rua Cláudio Francisco Vieira, Rua São Luiz e Rua Evangelista Ponce no Bairro
Capuava.
13 - REQUERIMENTO nº. 90 / 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 os princípios que
regem a Administração Pública elencada no art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Considerando que o Senhor Prefeito
Municipal Miguel Vieira Machado Neto, contratou uma empresa especializada em assessoria
contábil para prestar serviços de contabilidade para a Prefeitura Municipal; Considerando que a
Administração Pública deve agir de acordo com os preceitos da Lei Complementar n° 101/2000, Lei
da Responsabilidade Fiscal (Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providencias); Considerando o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Ao Senhor Prefeito ou o
departamento responsável, informar qual a modalidade de Licitação foi adotada para a contratação
da Empresa de Assessoria Contábil e qual o valor mensal do contrato; 2 - Informar quantos e quais
funcionários são responsáveis pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, e informar qual
o salário desses funcionários; 3 - Informar qual o gasto mensal da Prefeitura com o setor contábil,
incluindo funcionários e a empresa de assessoria; 4 - Informar, quanto a Prefeitura está
economizando com o setor contábil em relação à gestão anterior; 5 - Informar, qual era o gasto da
gestão anterior e qual é o gasto da gestão atual em relação ao setor contábil da Prefeitura
Municipal; 6 - Informar qual é o impacto orçamentário em relação ao setor contábil da Prefeitura; 7 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.

14 - REQUERIMENTO nº. 91 / 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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Informar, por qual motivo
ainda não foram realizados os pagamentos dos credores, que prestaram serviços efetuados no
exercício de 2016, no qual foi realizado o acordo de parcelamento e até o momento se encontram
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em atraso . 2 - Informar e justificar o porquê não foram realizados os pagamentos das parcelas
como termo de acordo; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
15 - REQUERIMENTO nº. 92 / 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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o responsável pela
Frota Municipal informe se há um acompanhamento desta frota no dia a dia; 2 - Informar se os
veículos são recolhidos na Garagem Municipal, quando os funcionários saem para o seu horário de
almoço; 3 - Solicito que o responsável da frota, envie cópias das planilhas de Cronograma de
Logística de cada veículo; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
16 - REQUERIMENTO nº. 93 / 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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Solicita-se ao Responsável
pela Programação da Rádio Municipal, se há possibilidade de que este meio de comunicação,
possa informar a população às atividades desta Casa de Leis; 2 - Informar se há disponibilidade de
informação à população sobre os trabalhos realizados na Câmara Municipal; 3 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
17 - REQUERIMENTO nº. 94 / 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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Solicita-se ao Responsável
pela Coleta de Reciclagem, o seu cronograma de coleta, já que o município foi contemplado com
um Caminhão de Coleta Reciclável para este serviço; 2 - Informar, os dias de coleta na sede do
Município, Distrito e na Zona Rural, anexando o cronograma; 3 - Informar se há um projeto de
Conscientização de Lixo Reciclável no Município; 4 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações.

18 - MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 07/17de autoria da vereadora KELLY
CRISTINA DE SOUZA REIS o qual apresenta à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas às
formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações a todos os Professores no
Município de Anhembi, com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno,
pelo reconhecimento ao trabalho e em especial ao Dia do Professor celebrado em 15 de outubro.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
Legislativo
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1 - REQUERIMENTO nº. 77 / 2017 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 a promulgação da Lei Federal nº 13.465
de 11 de julho de 2017 que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e outros assuntos;
Considerando que tal diploma legal prevê que ficam instituídas no território nacional normas gerais
e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos
informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Assim, solicita-se: 1)
Informar quais as medidas a Administração adotará diante de tal lei, no sentido de regularizar
núcleos habitacionais que se enquadram nas descrições do mencionado diploma; 2) Informar quais
serão as fases de trabalho e se existe cronograma previsto; 3) Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
2 - REQUERIMENTO Nº 84 / 2017 de autoria dos vereadores RODRIGO ELIAS PINTO, KELLY
CRISTINA DE SOUZA REIS e SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual requerem à Mesa,
ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Senhor Prefeito Miguel Vieira Machado Neto
nos seguintes termos: Considerando publicação em rede social do senhor Vice-prefeito Fernando
Henrique Casali, no dia 05 de outubro de 2017, em que posta foto e filmagem de máquinas da
Administração Municipal trabalhando em loteamento particular; Considerando o estabelecido na Lei
Orgânica Municipal em seu art. 102 - Poderão ser cedidos a particulares, para serviços transitórios,
somente no Município, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízos para os
trabalhos do Município e o interessado recolha, previamente a remuneração arbitrada e assine
termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. I – Para casos
intermunicipais, poderão ser cedidas para particulares somente com autorização legislativa;
Considerando que somos questionados pelo fato de maquinas e servidores estarem atuando em
empreendimentos de particulares em vez de atender as estradas rurais ou outros serviços públicos;
Assim, solicita-se: 1 - Esclarecer o fato descrito pelo senhor Vice-prefeito Fernando Henrique Casali
ocorrido no último dia 05 de outubro; 2 - Apresentar todas as solicitações ou requisições, desde
janeiro de 2017 de uso de maquinas e servidores públicos, por particulares; 3 - Informar os valores
que a administração arrecadou com cada fornecimento de seus equipamentos nos casos acima; 4 Informar se nestes dias em que o equipamento público é cedido ao particular o dia do servidor é
pago pela municipalidade ou pela particular; 5 - Informar quais equipamentos e servidores foram
utilizados pelos mencionados no caso descrito acima; 6 -Apresentar o cronograma de serviços de
tais máquinas para melhorias em estradas rurais; 7 - Apresentar a Lei ou Decreto que fixa os
valores de uso do maquinário público; 8 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por unanimidade.
3 - REQUERIMENTO nº. 85 / 2.017 de autoria do vereador SEBASTIÃO DE QUADROS NETO 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 o patrimônio público. Assim, solicita-se: 1- Requer que o executivo informe sobre os
restos a pagar que ficou da administração passada; 2 - Informar de quanto ainda falta pagar; 3 - Se
esta ocorrendo atrasos nos pagamentos; 4 - Se procede o atrasado com algum fornecedor, se caso
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estiver, que se explique o motivo do atraso. 5 - Enviar histórico do que já foi pago. 6 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Retirado
4 - REQUERIMENTO nº. 86 /2.017 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 nos seguintes termos: Considerando a indicação de numero 58/2017 enviada ao executivo em
12/06/17 que trata de uma reivindicação dos professores do Distrito de Pirambóia e de Anhembi
sobre a necessidade de manutenção dos ventiladores das escolas. Considerando que com a
chegada do verão os dias se tornaram mais quentes, e isso acarreta desconforto aos alunos e
professores podendo inclusive prejudicar o rendimento escolar. Assim Solicita-se; 1 – Informar se já
foi tomada alguma providencia quanto à manutenção dos Ventiladores. 2 – Informar se caso não foi
possível ainda essa manutenção, qual o prazo pra que esta seja feita. Aprovado por
unanimidade.
5 - REQUERIMENTO nº. 87/2.017 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: Solicita-se que nos forneçam informações sobre os
requerimentos nºs 43, 44, 45, 58 e 73/2017 apresentados e enviados ao executivo que solicitava
conservação e manutenção das estradas rurais de nosso município. Assim; 1) Requeiro informação
se já foi feito alguma manutenção nas referidas estradas, se não foram feitas por qual motivo não
foram realizadas. 2 - Informar se existe uma planilha com previsão para a execução das referidas
solicitações. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
unanimidade.
6 - REQUERIMENTO nº. 88 / 2.017 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 nos seguintes termos: 1 - Solicitação de Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água
para as residências localizadas na Rodovia João Clemente de Almeida do Km 01 ao km 2,5 (Ponto
de Referência : Do Bar do Divino até a Fábrica do Alemão )-Distrito de Piramboia. Aprovado por
unanimidade.
7 - REQUERIMENTO nº. 89 / 2.017 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 nos seguintes termos: Solicita instalação de Pontos de Iluminação Pública nas Rua Marcelo
Mota, Rua Cláudio Francisco Vieira, Rua São Luiz e Rua Evangelista Ponce no Bairro Capuava.
Aprovado por unanimidade.
8 - REQUERIMENTO nº. 90 / 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 os princípios que
regem a Administração Pública elencada no art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Considerando que o Senhor Prefeito
Municipal Miguel Vieira Machado Neto, contratou uma empresa especializada em assessoria
contábil para prestar serviços de contabilidade para a Prefeitura Municipal; Considerando que a
Administração Pública deve agir de acordo com os preceitos da Lei Complementar n° 101/2000, Lei
da Responsabilidade Fiscal (Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
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responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providencias); Considerando o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Ao Senhor Prefeito ou o
departamento responsável, informar qual a modalidade de Licitação foi adotada para a contratação
da Empresa de Assessoria Contábil e qual o valor mensal do contrato; 2 - Informar quantos e quais
funcionários são responsáveis pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, e informar qual
o salário desses funcionários; 3 - Informar qual o gasto mensal da Prefeitura com o setor contábil,
incluindo funcionários e a empresa de assessoria; 4 - Informar, quanto a Prefeitura está
economizando com o setor contábil em relação à gestão anterior; 5 - Informar, qual era o gasto da
gestão anterior e qual é o gasto da gestão atual em relação ao setor contábil da Prefeitura
Municipal; 6 - Informar qual é o impacto orçamentário em relação ao setor contábil da Prefeitura; 7 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
9 - REQUERIMENTO nº. 91 / 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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Informar, por qual motivo
ainda não foram realizados os pagamentos dos credores, que prestaram serviços efetuados no
exercício de 2016, no qual foi realizado o acordo de parcelamento e até o momento se encontram
em atraso . 2 - Informar e justificar o porquê não foram realizados os pagamentos das parcelas
como termo de acordo; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Retirado.
10 - REQUERIMENTO nº. 92 / 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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Que o responsável pela
Frota Municipal informe se há um acompanhamento desta frota no dia a dia; 2 - Informar se os
veículos são recolhidos na Garagem Municipal, quando os funcionários saem para o seu horário de
almoço; 3 - Solicito que o responsável da frota, envie cópias das planilhas de Cronograma de
Logística de cada veículo; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por unanimidade.
11 - REQUERIMENTO nº. 93 / 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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Solicita-se ao Responsável
pela Programação da Rádio Municipal, se há possibilidade de que este meio de comunicação,
possa informar a população às atividades desta Casa de Leis; 2 - Informar se há disponibilidade de
informação à população sobre os trabalhos realizados na Câmara Municipal; 3 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
12 - REQUERIMENTO nº. 94 / 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 o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Solicita-se ao Responsável
pela Coleta de Reciclagem, o seu cronograma de coleta, já que o município foi contemplado com
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um Caminhão de Coleta Reciclável para este serviço; 2 - Informar, os dias de coleta na sede do
Município, Distrito e na Zona Rural, anexando o cronograma; 3 - Informar se há um projeto de
Conscientização de Lixo Reciclável no Município; 4 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
13 - MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 07/17de autoria da vereadora KELLY
CRISTINA DE SOUZA REIS o qual apresenta à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas às
formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações a todos os Professores no
Município de Anhembi, com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno,
pelo reconhecimento ao trabalho e em especial ao Dia do Professor celebrado em 15 de outubro.
Aprovado por unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 06 / 11 / 2017 às 19 H
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