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PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

01 / 10 / 2018

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 412/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 70/2018 do legislativo.
2) Ofício nº 448/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 71/2018 do legislativo.
3) Ofício nº 449/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 74/2018 do legislativo.
4) Ofício nº 450/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 72/2018 do legislativo.
5) Ofício nº 451/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 75/2018 do legislativo.
6) Ofício nº 452/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 73/2018 do legislativo.
7) Ofício nº 453/18 do executivo o qual envia resposta do ofício nº 96/2018 do legislativo.
8) Projeto de lei nº 08/2018 o qual “Estima a receita e fixa a despesa no município de Anhembi para
o exercício de 2.019”.
9) Projeto de lei nº 09/2018 o qual “Autoriza o crédito adicional especial no orçamento fiscal, e dá
outras providências.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) Ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 17/09/2018.
2) INDICAÇÃO Nº 77 /18 de autoria do vereador MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA o qual indica
ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável, para que estude sobre a possibilidade
de voltar a realizar, aferição de pressão arterial, entre outros atendimento de Saúde no bairro da
capuava e na praça central do Distrito de Pirambóia uma vez por semana.
3) INDICAÇÃO Nº 78 / 2018 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto o qual indica
ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a Manutenção na
calçada do córrego da passagem da rua Pref. José Franco de Camargo – Centro do município de
Anhembi.
4) INDICAÇÃO Nº 79 / 2018 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto o qual indica
ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a Queima de Lixo na
Área do Distrito Industrial localizado na Estrada da Torque do município de Anhembi.
5) INDICAÇÃO nº. 80 /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 estudo e providências de se colocar um funcionário para que fique responsável
pela manutenção nos prédios escolares.
6) INDICAÇÃO Nº 81 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o
qual indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado para que tome providências sobre a Limpeza e
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Manutenção do Córrego da Passagem situada na Rua Sebastião de Quadros do município de
Anhembi.
7) REQUERIMENTO Nº 81 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art.
64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos:
Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da Constituição
Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, Informar por quais motivos não realiza a Instalação de Sala de
informática nas Escolas do Ensino Infantil; 2 - Ao Setor Competente, informe por quais motivos a sala
de informática não tem um profissional para dar aula para os alunos; 3 - Ao Setor Competente,
informar por quais motivos a sala de Informática da Escola do Ensino Infantil Nova Anhembi não está
em funcionamento para os alunos, como atividades extra curricular; 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações.
8) REQUERIMENTO Nº 82 / 2018 DE AUTORIA DO VEREADOR JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO O qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente
com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao SENHOR Prefeito nos seguintes
termos: Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da
Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor Competente que informe se os prédios municipais contém Atestado
de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 2 -Ao Setor Competente, informe e envie cópias dos Atestados
das Vistorias do Corpo de Bombeiros dos prédios municipais; 3 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações.
9) REQUERIMENTO Nº 83 / 2018 DE AUTORIA DOS VEREADORES JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO, ANIZIO TOBIAS FILHO, ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER, SEBASTIÃO DE
QUADROS NETO o qual requerem à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente
com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao Departamento de Obras da
Prefeitura Municipal ou o setor competente nos seguintes termos:Considerando requerimento n°
70/2018 e n° 26/2018 os quais dizem respeito a informações da manutenção da estrada da sherp.
Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, fornecer todas as notas fiscais dos materiais usados na
manutenção da estrada da sherp instruído com cópias das notas e informar qual o gasto total; 2 - Ao
Setor de Obras ou ao setor competente, fornecer todas as notas fiscais do transporte utilizado para
transportar o material usado na construção da estrada, instruído com cópias e informar qual o gasto
total do transporte; 3 - Informar, por meio de cópias toda a documentação de alteração do projeto
inicial junto a APRAN; 4 - Informar, mediante cópias o relatório de aprovação do projeto por parte da
APRAN; 5 - Ao Setor competente, informar por qual motivo tais informações não estão presentes no
site da Prefeitura Municipal; 6 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
10) REQUERIMENTO Nº 84 / 2018 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie o Prefeito Municipal ou o setor competente
nos seguintes termos: Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no
art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência; Considerando que o Acessa São Paulo é um programa de inclusão digital do Governo do
Estado de São Paulo coordenado pela Secretaria de Gestão Pública, com apoio do Prodesp
(Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo). Considerando que a inclusão
digital é uma das principais ferramentas de aprendizado. Considerando o programa um avanço na
inclusão digital. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar por qual motivo encontra-se
fechado e sem uso o Acessa São Paulo no Distrito de Pirambóia; 2 - Informar, se a Prefeitura
Municipal tem previsão de reabertura do Acessa São Paulo no Distrito de Pirambóia; 3 - Informar, se
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a Prefeitura se compromete em sanar essa questão o mais rápido possível, lembrando que a
inclusão digital é um dos principais mecanismos de aprendizado; 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações.
11) REQUERIMENTO Nº 85 / 2018 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ requeiro 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 especialmente a segurança
dos munícipes que transitam pela Rua Marechal Deodoro da Fonseca, mais precisamente entre os
pontos do Mercado Santa Barbara (Mercado do Farinha) e Padaria Luar do Sertão (Padaria do
Português). Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar se a Prefeitura Municipal tem
algum projeto para construção de lombadas nesse ponto da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em
decorrência da alta velocidade dos carros que transitam sobre ela; 2 - Ao Setor de Obras ou ao setor
competente, informar se a Prefeitura se comprometerá em tomar as devidas precauções para
solucionar esse problema e evitar possíveis acidentes; 3 - Informar, se a Prefeitura tem projetos para
iluminar a Rua Marechal Deodoro da Fonseca por toda sua extensão, pelo motivo de munícipes
utilizarem para fazer caminhadas; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
12) REQUERIMENTO Nº 86 / 2018 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie o Prefeito Municipal ou o setor competente
nos seguintes termos: Considerando o atual estado de conservação da Escola Dalva no Distrito de
Pirambóia conforme segue fotos anexadas. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar
por qual motivo a escola Dalva do Distrito de Pirambóia encontra-se de certa forma como podemos
ver nas fotos, em estado de precariedade; 2 - Informar, se a Prefeitura Municipal tem previsão para
proceder com a troca das portas quebradas, a troca das cadeiras e carteiras quebradas, lousas em
péssimo estado, e sala de informática com computadores parados sem uso ou qual medida será
tomada; 3 - Informar, se a Prefeitura se comprometerá em sanar essa questão o mais rápido
possível, lembrando que a educação é um dos principais deveres da administração; 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
13) REQUERIMENTO nº 87/2018 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. 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 Julho a Setembro/2018. 2 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações.
14) REQUERIMENTO nº 88 /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 a
necessidade de tratar com transparência as contas públicas; Assim, solicito: 1 - Apresentar relação
dos professores readaptados da rede Municipal; 2 - Apresentar quadro de horário de trabalho dos
gestores escolares, das respectivas escolas do município. 3 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações.
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
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1) SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 08/2018 o qual “Dispõe sobre área
de expansão urbana no município de Anhembi. Aprovado por unanimidade.

2) Projeto de lei nº 09/2018 o qual “Autoriza o crédito adicional especial no orçamento fiscal, e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade.
Legislativo
1) Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 03/09/2018. Aprovado por
unanimidade.
2) REQUERIMENTO Nº 81 / 2018 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente com base no art.
64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao SENHOR Prefeito nos seguintes termos:
Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da Constituição
Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; Assim, solicitase: 1 - Ao Setor Competente, Informar por quais motivos não realiza a Instalação de Sala de
informática nas Escolas do Ensino Infantil; 2 - Ao Setor Competente, informe por quais motivos a sala
de informática não tem um profissional para dar aula para os alunos; 3 - Ao Setor Competente,
informar por quais motivos a sala de Informática da Escola do Ensino Infantil Nova Anhembi não está
em funcionamento para os alunos, como atividades extra curricular; 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
3) REQUERIMENTO Nº 82 / 2018 DE AUTORIA DO VEREADOR JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO O qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente
com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao SENHOR Prefeito nos seguintes
termos: Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da
Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor Competente que informe se os prédios municipais contém Atestado
de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 2 -Ao Setor Competente, informe e envie cópias dos Atestados
das Vistorias do Corpo de Bombeiros dos prédios municipais; 3 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
4) REQUERIMENTO Nº 83 / 2018 DE AUTORIA DOS VEREADORES JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO, ANIZIO TOBIAS FILHO, ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER, SEBASTIÃO DE
QUADROS NETO o qual requerem à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, especialmente
com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal, se oficie ao Departamento de Obras da
Prefeitura Municipal ou o setor competente nos seguintes termos:Considerando requerimento n°
70/2018 e n° 26/2018 os quais dizem respeito a informações da manutenção da estrada da sherp.
Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, fornecer todas as notas fiscais dos materiais usados na
manutenção da estrada da sherp instruído com cópias das notas e informar qual o gasto total; 2 - Ao
Setor de Obras ou ao setor competente, fornecer todas as notas fiscais do transporte utilizado para
transportar o material usado na construção da estrada, instruído com cópias e informar qual o gasto
total do transporte; 3 - Informar, por meio de cópias toda a documentação de alteração do projeto
inicial junto a APRAN; 4 - Informar, mediante cópias o relatório de aprovação do projeto por parte da
APRAN; 5 - Ao Setor competente, informar por qual motivo tais informações não estão presentes no
site da Prefeitura Municipal; 6 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por unanimidade.
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5) REQUERIMENTO Nº 84 / 2018 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie o Prefeito Municipal ou o setor competente
nos seguintes termos: Considerando os princípios que regem a Administração Pública elencados no
art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência; Considerando que o Acessa São Paulo é um programa de inclusão digital do Governo do
Estado de São Paulo coordenado pela Secretaria de Gestão Pública, com apoio do Prodesp
(Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo). Considerando que a inclusão
digital é uma das principais ferramentas de aprendizado. Considerando o programa um avanço na
inclusão digital. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar por qual motivo encontra-se
fechado e sem uso o Acessa São Paulo no Distrito de Pirambóia; 2 - Informar, se a Prefeitura
Municipal tem previsão de reabertura do Acessa São Paulo no Distrito de Pirambóia; 3 - Informar, se
a Prefeitura se compromete em sanar essa questão o mais rápido possível, lembrando que a
inclusão digital é um dos principais mecanismos de aprendizado; 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
6) REQUERIMENTO Nº 85 / 2018 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ requeiro 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 especialmente a segurança dos
munícipes que transitam pela Rua Marechal Deodoro da Fonseca, mais precisamente entre os
pontos do Mercado Santa Barbara (Mercado do Farinha) e Padaria Luar do Sertão (Padaria do
Português). Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar se a Prefeitura Municipal tem
algum projeto para construção de lombadas nesse ponto da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em
decorrência da alta velocidade dos carros que transitam sobre ela; 2 - Ao Setor de Obras ou ao setor
competente, informar se a Prefeitura se comprometerá em tomar as devidas precauções para
solucionar esse problema e evitar possíveis acidentes; 3 - Informar, se a Prefeitura tem projetos para
iluminar a Rua Marechal Deodoro da Fonseca por toda sua extensão, pelo motivo de munícipes
utilizarem para fazer caminhadas; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por unanimidade.
7) REQUERIMENTO Nº 86 / 2018 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie o Prefeito Municipal ou o setor competente
nos seguintes termos: Considerando o atual estado de conservação da Escola Dalva no Distrito de
Pirambóia conforme segue fotos anexadas. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar
por qual motivo a escola Dalva do Distrito de Pirambóia encontra-se de certa forma como podemos
ver nas fotos, em estado de precariedade; 2 - Informar, se a Prefeitura Municipal tem previsão para
proceder com a troca das portas quebradas, a troca das cadeiras e carteiras quebradas, lousas em
péssimo estado, e sala de informática com computadores parados sem uso ou qual medida será
tomada; 3 - Informar, se a Prefeitura se comprometerá em sanar essa questão o mais rápido
possível, lembrando que a educação é um dos principais deveres da administração; 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
8) REQUERIMENTO nº 87/2018 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. 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 Julho a Setembro/2018. 2 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
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9) REQUERIMENTO nº 88 /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 a
necessidade de tratar com transparência as contas públicas; Assim, solicito: 1 - Apresentar relação
dos professores readaptados da rede Municipal; 2 - Apresentar quadro de horário de trabalho dos
gestores escolares, das respectivas escolas do município. 3 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
Próxima Sessão Ordinária dia 15 / 10 / 2018 às 19 H
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