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PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

21 / 05 / 2018

ORDEM DO DIA:
1 - MATÉRIA DO EXECUTIVO
1) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05/2018 o qual “Dispõe sobre o reajuste salarial geral anual aos servidores
municipais da administração direta, e dá outras providências”.Aprovado por Unanimidade.
2 - MATÉRIAS DO LEGISLATIVO
1) Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 16/04/2018. Aprovado por Unanimidade.
2) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2018 de autoria do vereador Rodrigo Elias Pinto o qual “Dispõe
sobre a concessão de Título de “Cidadão Anhembiense” ao Ilustríssimo Senhor ROBERTO MORAIS e dá outras
providências. Aprovado por Unanimidade.
3) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2018 de autoria do vereador Rodrigo Elias Pinto o qual Dispõe
sobre a concessão de Título de “Cidadão Anhembiense” ao Ilustríssimo Senhor JOÃO CURY NETO e dá outras
providências. Aprovado por Unanimidade.
4) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2018 de autoria da vereadora Kelly Cristina de Souza Reis o qual
“Dispõe sobre a concessão de Título de “Cidadã Anhembiense” a Ilustríssima Senhora RITA PASSOS e dá outras
providências”. Aprovado por Unanimidade.
5) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2018 de autoria da vereadora Kelly Cristina de Souza Reis o qual
“Dispõe sobre a concessão de Título de “Cidadão Anhembiense” ao Ilustríssimo Senhor FERNANO CURY e dá outras
providências”. Aprovado por Unanimidade.
6) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2018 de autoria da vereadora Kelly Cristina de Souza Reis o qual
“Dispõe sobre a concessão de Título de “Cidadão Anhembiense” ao Ilustríssimo Senhor HERCULANO PASSOS e dá
outras providências”. Aprovado por Unanimidade.
7) REQUERIMENTO Nº 46 /2018 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o
Plenário na forma regimental, se oficie ao Sr. Secretário Estadual de Segurança Pública, para informar fatos e solicitar
providências, nos seguintes termos: Nosso Município de Anhembi possui uma população de aproximadamente 6.484 (seis
mil quatrocentas e oitenta e quatro) pessoas – segundo estimativa do IBGE de 2017 – e com extensão territorial de 737
Km² (setecentos e trinta e sete quilômetros quadrados). Para melhor organizar a Administração municipal, foi criado o
Distrito de Pirambóia distante cerca de 18 Km (dezoito quilômetros) da sede do Município de Anhembi, com
aproximadamente 1.300 (mil e trezentos) habitantes, contando com Sub-prefeitura, posto de atendimento na saúde,
escola municipal e estadual para atender crianças, adolescentes e adultos. Contudo, na área de segurança pública o
atendimento específico no Distrito de Pirambóia é inexistente, sendo que toda ocorrência policial faz necessário o
deslocamento de viatura que atende a sede do Município, que conta com um reduzido efetivo de 08 (oito) Policiais
Militares. Além de que, atualmente, o serviço 190 é transferido para o município de Sorocaba, dificultando a comunicação
de ocorrências em nossa cidade. De igual forma, segundo informa o senhor Delegado de Polícia Civil Doutor Geraldo
Franco Pires, responsável pelo expediente em Anhembi, através do Ofício 18⁄18 – GAB (em anexo), infelizmente essa
Unidade Policial encontra-se defasada no que tange aos Recursos Humanos destinados aos trabalhos de Polícia
Judiciária contando atualmente com apenas 01 (um) policial civil (escrivão). O Doutor Geraldo Pires ainda informa
que esta Unidade ainda absorve mais um escrivão de polícia, dois agentes policiais, dois investigadores, além de
um delegado de polícia titular, tendo em vista que o mesmo é apenas responsável pelo expediente. Tal situação gera
um sentimento de constante insegurança para a população local, que vem enfrentando casos de violências físicas, furtos e
roubos. Reconhecemos o empenho e esforço dos atuais policiais militares e civis que atuam na segurança em nosso
Município, contudo entendemos ser urgente a necessidade de aumento deste efetivo, com destinação de uma base da
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polícia militar e efetivo permanente para o Distrito de Pirambóia. Vale destacar que os problemas acima relatados vêm se
agravando ao longo dos últimos anos, sendo que em 2013 esta Secretaria de Segurança Pública se posicionou através do
Ofício SSP⁄GS⁄AE nº. 0399⁄2013-rdm, o qual entendemos não reproduzir com fidelidade a realidade do Município neste
momento. Ante o exposto, solicitamos desta Secretaria de Segurança Pública manifestação sobre a possibilidade de
aumento do efetivo da Polícia Militar e Civil em nosso Município, assim como o agendamento de reunião com membros
desta Casa de Leis para melhor esclarecimento do assunto. Assim, conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação
do presente. Aprovado por Unanimidade.
8) REQUERIMENTO Nº 47 / 2018 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 e ao Departamento Responsável 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 os funcionários
merecem maior comodidade e um conjunto de requisitos adequados a sua saúde; Considerando o devido princípio da
transparência que rege a Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Ao Senhor Prefeito ou o departamento
responsável, se a Prefeitura Municipal tem o interesse em transformar o antigo local em que se entregava leite na
garagem do Distrito de Pirambóia em uma cozinha equipada para atender necessidades dos funcionários que ali
trabalham; 2 - Informar, se a Prefeitura tiver o interesse quando começara as obras para a transformação do local em
cozinha; 3 - Informar, se a Prefeitura tem o interesse em transformar a sala vazia existente perto do lavatório na garagem
do Distrito de Pirambóia em sala de espera equipada para atender as necessidades dos trabalhadores; 4 - Informar, se a
Prefeitura tiver o interesse quando começara as obras para a transformação do local em sala de espera; 5 - Informar, caso
haja interesse se essas obras serão realizadas ainda este ano; 6 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por Unanimidade.
9) REQUERIMENTO nº 48 /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 questionamento de cidadã sobre falta de aulas de história e ciências ao 7º ano do ensino fundamental e a
não entrega de uniformes; Assim, solicita-se: 1 - Informa por qual motivo as aulas acima não estão sendo ministradas e
qual a medida adotada pela Administração para sanar esta situação; 2 - Informar se outras matérias estão sofrendo com
falta de professores, quais os motivos e medidas adotadas pela Administração para sanar o problema; 3 - Informar por
qual motivo os uniformes escolares não foram fornecidos e se há previsão para a entrega dos mesmos; 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
10) REQUERIMENTO nº 49 /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 informações obtidas em “Urbanização de vias públicas: IBGE, Censo Demográfico 2010”, em que consta
Anhembi com apenas 8.6% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro,
calçada, pavimentação e meio-fio);Assim, solicita-se: 1 - Informar se o percentual informado pelo IBGE alterou de 2010 até
2018; 2 - Informar se existe alguma proposta para melhorar os índices de Urbanização de Vias Públicas em nossa cidade;
3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
11) REQUERIMENTO nº. 50 /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 - Que o executivo informe, se há concessão de posse do Porto Municipal, que se encontra no Parque Ecológico Zezinho
Nascimento ao barco Odisséia Santa Maria; 2 - Enviar, cópia de toda a documentação da concessão de utilização; 3 Enviar, cópia do recolhimento de Impostos Tributários para Município; 4 - Informar, em qual nome se encontra a Entrada
de Energia Nº. 3T412275-5 na Rua Prudente Moraes- Parque Ecológico; 5 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
12) REQUERIMENTO Nº 51 / 2018 de autoria dos vereadores Joel Alexandre Lourenço Pinto Rogério A. Winckler e
Sebastião de Quadros Neto 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 os princípios que
regem a Administração Pública elencada no art. 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência; Considerando que um veículo marca Fiat modelo Uno, cor vermelha de placa DKI
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1009 da frota de carros da Prefeitura Municipal colidiu; Considerando o devido princípio da transparência que rege a
Administração Pública; Assim, solicita-se: 1 - Ao Senhor Prefeito ou o departamento responsável, que nos informe o nome
do funcionário que estava dirigindo veículo no momento da colisão; 2 - Informar, a localidade e hora exata da colisão; 3 Informar o horário da colisão, se a colisão foi com outro veículo informar qual o carro (marca do veiculo) que colidiu e o
nome do condutor desse carro, além, de especificar se foi uma batida frontal ou lateral e quais as causas; 4 - Informar se
foi confeccionado Boletim de Ocorrência; 5 - Informar se o motorista que estava dirigindo o carro da Prefeitura pertence ao
quadro de motoristas e se não pertencer informar qual o cargo que ele ocupa; 6 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
13 - REQUERIMENTO Nº 52 / 2018 de autoria dos vereadores Joel Alexandre Lourenço Pinto, Rogério A. Winckler
e Sebastião de Quadros Neto 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 - Ao Senhor Prefeito ou o departamento
responsável, que nos informe qual foi o tipo de veneno utilizado para capinação que foi passado na área de proteção
ambiental (APP) localizado no bairro santa cruz. 2 - Informar quem é o responsável pela limpeza e manutenção das áreas
de APP do município. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
14) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 02/18 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o
qual apresenta-se à Mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, Moção de Aplausos e
Congratulações aos senhores Helton Baldinato da empresa Equilíbrio Proteção Ambiental, Denis Casarim e Pedro Paulo
Oliveira ambos da Empresa Suzano, com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno, em
reconhecimento ao trabalho realizado no combate ao incêndio ocorrido em área de preservação ambiental localizado no
Bairro Recanto da Figueira, ocorrido no dia 06 de maio deste ano. Aprovado por Unanimidade.
15) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 03/2018 KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qual
apresenta-se a mesa ouvindo o plenário e dispensado as formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações
à equipe do SAMU-ANHEMBI, com base no art. 133 e parágrafo único o art. 134 o Regimento Interno, em
reconhecimento ao serviço desenvolvido junto à população do nosso Município. Aprovado por Unanimidade.
16) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES nº 04 / 2.018 de autoria da vereadora ELSA CRISTINA VAZ o
qual apresenta à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, Moção de Aplausos e
Congratulações aos profissionais de enfermagem, com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento
Interno, parabenizando pelo dia 12 de maio instituído “dia mundial da enfermagem” e pelos relevantes trabalhos que esta
classe profissional presta para nossa sociedade. Aprovado por Unanimidade.
17) MOÇÃO DE AGRADECIMENTO Nº 01/2018 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 Encarregado do Departamento de Obras o Sr. Paulo Roberto dos Santos “Paulão” e equipe, com
base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno pelo atendimento de minha Indicação Nº. 03/2018
pela Construção do Muro de Arrimo e o Calçamento da Rua Maria Izabel Gonçalves que liga os Bairros Jardim Cruzeiro e
Morada do Sol, proporcionando mais segurança aos morados que lá transitam diariamente e tornando nossa cidade mais
conservada, bonita e aprazível. Aprovado por Unanimidade.
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