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PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

04 / 06 / 2018

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 221/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 37/2018 do legislativo.
2) Ofício nº 230/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 38/2018 do legislativo.
3) Ofício nº 231/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 40/2018 do legislativo.
4) Ofício nº 232/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 41/2018 do legislativo.
5) Ofício nº 233/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 43/2018 do legislativo.
6) Ofício nº 234/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 45/2018 do legislativo.
7) Ofício nº 236/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 39/2018 do legislativo.
8) Ofício nº 238/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 42/2018 do legislativo.
9) Ofício nº 240/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 44/2018 do legislativo.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) INDICAÇÃO nº. 48/18 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito
Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a Manutenção do Portal Turístico “VEREADOR ERIC
DOMINGUES SOARES”.
2) REQUERIMENTO nº 53 /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 reclamação da cidadã Maria José Oliveira em rede social, na qual
destaca sobre a falta de seringas de insulinas no posto de saúde. Assim, solicita-se: 1 - Informar a atual situação e
informar as providências tomadas; 2 - Informar sobre a reutilização de seringas e agulhas na aplicação de insulina; 3 Informar quem é o responsável pela entrega das seringas e agulhas aos pacientes que utilizam a insulina, qual o horário
que esse funcionário trabalha e qual a quantia que cada paciente recebe por mês; 4 - Outras informações que entenderem
de explicações.
3) REQUERIMENTO nº 54 /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 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 em planilha e
de forma detalhada e clara em que foram investidos os recursos recebidos do FUNDEB durante o trimestre de Janeiro a
Março/2018. 2 - Informar o valor do repasse do FUNDEB para o Município; 3 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações.

4) REQUERIMENTO nº. 55 /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 Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos
seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se:
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Fornecer cópia das relações de autorização de cortes de árvores dos bairros Jardim Santa Cruz e Recanto da Figueira da
Casa da Agricultura; 3 - Informar, por qual motivo as árvores foram cortadas e não podadas nos bairros acima; 4 - Informar
por qual motivo não foram substituídas, as arvores que foram cortadas, por espécies de árvores urbanas; 5 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.

5) REQUERIMENTO nº. 56 /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 Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos
seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se:
1 - Informar, ao Senhor Prefeito, por quais motivos foram exterminadas as árvores do bairro Morada do Sol, em frente a
Escola Prof. Olinda Casemiro Soares; 2 - Informar, por qual motivo não se utiliza os serviços de podas nas árvores das
vias públicas; 3 - Informar se há um projeto de tratamento das raízes das árvores, para não danificar as calçadas públicas;
4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.

6) REQUERIMENTO nº. 57 /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 Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos
seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se:
1 - Enviar relação e nome dos membros que fazem parte das comissões dos departamentos desta Prefeitura, anexar
cópia; 2 - Informar, de todos os departamentos existentes, no período de 2017 e 2018; 3 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações.

7) REQUERIMENTO nº. 58 /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 Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos
seguintes termos:Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1
- Enviar cópia e relação das Empresas que participaram da licitação para o evento do Aniversário de Anhembi realizado no
dia 15 de Abril de 2018 na Praça da Matriz; 2 - Informar, o nome da Empresa Vencedora e cópia do Contrato e Valor do
Evento e Locações de Equipamento; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.

8) MOÇÃO DE AGRADECIMENTO Nº 02/2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
apresenta à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e dispensadas às demais formalidades regimentais, MOÇÃO DE
AGRADECIMENTO ao Departamento de Serviços Urbanos e equipe
9) MOÇÃO DE PESAR n°. 01/2018 - A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do Sr. Clodovel
Roxo Machado, ocorrido no dia 29 de Maio de 2018.p.p. com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento
Interno.
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
Legislativo
1) Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 07/05/2018. Aprovado por unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº 53 /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 reclamação da cidadã Maria José Oliveira em rede social, na qual
destaca sobre a falta de seringas de insulinas no posto de saúde. Assim, solicita-se: 1 - Informar a atual situação e
informar as providências tomadas; 2 - Informar sobre a reutilização de seringas e agulhas na aplicação de insulina; 3 Informar quem é o responsável pela entrega das seringas e agulhas aos pacientes que utilizam a insulina, qual o horário
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que esse funcionário trabalha e qual a quantia que cada paciente recebe por mês; 4 - Outras informações que entenderem
de explicações. Aprovado por unanimidade.
3) REQUERIMENTO nº 54 /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 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 em planilha e
de forma detalhada e clara em que foram investidos os recursos recebidos do FUNDEB durante o trimestre de Janeiro a
Março/2018. 2 - Informar o valor do repasse do FUNDEB para o Município; 3 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.

4) REQUERIMENTO nº. 55 /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 Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos
seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se:
1- Fornecer copia do Projeto de Urbanização e Plantio de Árvores dos bairros Recanto da Figueira e jardim Santa Cruz; 2 Fornecer cópia das relações de autorização de cortes de árvores dos bairros Jardim Santa Cruz e Recanto da Figueira da
Casa da Agricultura; 3 - Informar, por qual motivo as árvores foram cortadas e não podadas nos bairros acima; 4 - Informar
por qual motivo não foram substituídas, as arvores que foram cortadas, por espécies de árvores urbanas; 5 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.

5) REQUERIMENTO nº. 56 /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 Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos
seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se:
1 - Informar, ao Senhor Prefeito, por quais motivos foram exterminadas as árvores do bairro Morada do Sol, em frente a
Escola Prof. Olinda Casemiro Soares; 2 - Informar, por qual motivo não se utiliza os serviços de podas nas árvores das
vias públicas; 3 - Informar se há um projeto de tratamento das raízes das árvores, para não danificar as calçadas públicas;
4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.

6) REQUERIMENTO nº. 57 /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 Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos
seguintes termos: Considerando o devido princípio da transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se:
1 - Enviar relação e nome dos membros que fazem parte das comissões dos departamentos desta Prefeitura, anexar
cópia; 2 - Informar, de todos os departamentos existentes, no período de 2017 e 2018; 3 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.

7) MOÇÃO DE AGRADECIMENTO Nº 02/2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
apresenta à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e dispensadas às demais formalidades regimentais, MOÇÃO DE
AGRADECIMENTO ao Departamento de Serviços Urbanos e equipe. Aprovado por unanimidade.
8) MOÇÃO DE PESAR n°. 01/2018 - A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do Sr. Clodovel
Roxo Machado, ocorrido no dia 29 de Maio de 2018.p.p. com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento
Interno. Aprovado por unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 18 / 06 / 2018 às 19 H

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

