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PAUTA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

20 / 08 / 2018

ORDEM DO DIA:
1 - MATÉRIA DO LEGISLATIVO
1) Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 21/05/2018. Aprovado por
Unanimidade
2) Ata da 2ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Realizada em 12/06/2018. Aprovado
por Unanimidade
3) Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Realizada em 28/06/2018. Aprovado
por Unanimidade
4) Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Realizada em 04/07/2018. Aprovado
por Unanimidade
5) REQUERIMENTO nº 65/2018 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 que este vereador apresentou a Indicação nº
08⁄18 26 de fevereiro de 2018, em que solicitou a colocação de toldo na área externa do PSF,
visando a proteção da população que ali utiliza dos serviços de saúde contra chuva e sol;
Considerando que este vereador foi procurado novamente por morador relatando o problema devido
as chuvas que ocorreram neste mês de agosto: Assim, solicita-se: 1- Informar se alguma providência
foi adotada frente ao problema relatado; 2 - Informar se foi feita cotação e os valores para o serviço;
3 - Informar se além da possibilidade de instalação de toldo, é possível a ampliação da área de
espera coberta; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
6) REQUERIMENTO nº 66/2018 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 que este vereador foi procurado por cidadã que
fez diversos questionamentos a respeito da Casa Abrigo, que acolhe crianças e adolescentes por
determinação judicial cujas famílias apresentem algum problema grave; Assim, solicita-se: 1 Informar a receita e despesa, mês a mês, durante o ano de 2018 até a data da efetiva resposta do
presente referente a aplicação nas atividades do local; 2 - Informar se são oferecidas atividades
extraescolares e quais; 3 - Informar se são oferecidas aulas de reforço escolar; 4 - Informar qual a
estrutura organizacional que coordena as atividades da Casa Abrigo; 5 - Informar se há um
acompanhamento das atividades da Casa Abrigo por parte do Ministério Público e Poder Judiciário e
de que forma se dá esse acompanhamento; 6 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade
7) REQUERIMENTO Nº 67 / 2018 de autoria do vereador MARCO ANTONIO DE OLIVERIA o
qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Senhor Prefeito Miguel Vieira
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Machado Neto e ao Departamento Responsável nos seguintes termos: Considerando o devido
princípio da transparência que rege a Administração Pública. Assim, solicita-se: 1 – Solicito ao
Senhor Prefeito ou ao Responsável pelo Departamento para que nos informe se há previsão quanto
à manutenção e limpeza da piscina ao lado do centro cultural do distrito de pirambóia, pois a mesma
se encontra em estado lastimável e há muito tempo sem a devida manutenção. 2 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade
8) REQUERIMENTO Nº 68 / 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 obra
da Quadra de Areia do Bairro Santa Cruz de Anhembi está concluída; 2 – Informar se a obra foi
realizada conforme a Planilha Orçamentária da Execução da Obra; 3 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade
9) REQUERIMENTO Nº 69 / 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
obra da Quadra Poliesportiva do Bairro Nossa Senhora do Navegantes esta concluída; 2 - Informar
se a obra foi realizada conforme a Planilha Orçamentária da Execução da Obra; 3 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade
10) REQUERIMENTO Nº 70 / 2018 de autoria dos vereadores JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO SEBASTIÃO DE QUADROS NETO, ANIZIO TOBIAS FILHO E ROGÉRIO ÂNGELO
WINCKLER o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento
de Obras da Prefeitura Municipal ou o setor competente nos seguintes termos: Considerando a
necessária fiscalização a respeito da manutenção e reforma da estrada da Sherp. Assim, solicita-se:
1 - Ao Departamento de Obras ou ao Departamento competente, informar o porquê não foi seguido o
projeto inicial da reforma da estrada da Sherp; 2 - Informar porque não foi acrescentada argila na
estrada conforme projeto inicial e por conseqüência o que foi feito com o valor estimado para o
custeio da argila e do seu transporte conforme anexo da Planilha Orçamentária. Apresentar
documentos; 3 - Ao Setor competente, informar, se com os valores economizados serão
apresentados benefícios na reforma da estrada. Apresentar por escrito e de forma fundamentada
quais; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
Unanimidade

Próxima Sessão Ordinária dia 03 / 09 / 2018 às 19 H
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