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ORDEM DO DIA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

16 / 04 / 2019

MATÉRIAS DO LEGISLATIVO
1) Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 18/03/2019. Aprovado por unanimidade.
2) REQUERIMENTO Nº 45 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer
à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento 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; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor
competente, informar qual o gasto com as festividades de carnaval do ano de 2.019; 2 - Informar, por meio de cópias
todo o processo licitatório, incluindo contratos e toda documentação; 3 - Informar, se a festividade foi realizada por
meio de contrato global; 4 - Ao setor competente, informar qual a arrecadação com o aluguel de espaço para as
barracas e brinquedos no carnaval; 5 - Informar, mediante cópia a lista de pessoas que alugaram os espaços para
barracas e brinquedos e qual o valor pago por cada um; 6 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por unanimidade.
3) REQUERIMENTO Nº 46 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer
à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal ou o
setor competente nos seguintes termos: considerando especialmente que a vacinação é uma medida que previne e
salva vidas; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar qual o método utilizado para armazenar o banco
de dados referente à vacinação da população; 2 - Informar, se esse método é totalmente eficaz e atende as
necessidades e exigências; 3 - Informar, se o Departamento da Saúde possui infraestrutura necessária para a
informatização do sistema de vacinação; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por unanimidade.
4) REQUERIMENTO Nº 47 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer
à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento 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; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente,
informar quantos funcionários ativos a empresa Golden Comércio e Serviço possuem; 2 - Informar, se a empresa
Golden fornece equipamentos de proteção individual e uniforme aos trabalhadores; 3 - Informar, mediante lista
completa quantos funcionários da Golden existe no departamento de obras e serviços, na assistência social e no
departamento da educação e cultura; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado
por unanimidade.
5) REQUERIMENTO Nº 48 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer
à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal ou o
setor competente nos seguintes termos: Considerando a necessidade de tratar com respeito e atenção a saúde de
nosso Município; Considerando a extensão do pronto socorro com saída para a Rua Valentim do Amaral. Assim,
solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar se existe previsão para funcionamento da extensão do pronto socorro;
2 - Informar se existe possibilidade de uso de alguma sala desse pronto socorro; 3 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
6) REQUERIMENTO Nº 49 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual requer à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento competente nos seguintes termos:
Considerando o recapeamento de varias Ruas do Município. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar
mediante cópia a planilha completa de gastos e projeto completo de recapeamento da Rua Dom Silvio Maria Dario; 2 Informar, mediante cópia a planilha completa de gastos juntamente com o projeto completo de recapeamento da Rua
Prefeito José Franco de Camargo; 3 - Ao setor competente, informar mediante cópia a planilha completa de gastos e
projeto completo da pavimentação asfáltica da Rua Marechal Deodoro da Fonseca; 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
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7) REQUERIMENTO Nº 50/2019 de autoria dos vereadores RODRIGO ELIAS PINTO, ANÍZIO TOBIAS FILHO e
KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao
Senhor Prefeito Municipal Miguel Machado nos seguintes termos: Considerando o problema de goteiras do Ginásio
de Esportes Vadih Jorge. Assim: 1 - Informar se existe projeto para acabar com as goteiras do ginásio de Esportes.
Em caso afirmativo, indicar quais ações e valor atualizado; 2 - Outras informações sobre o assunto que entenderem
relevantes de esclarecimentos. Aprovado por unanimidade.
8) REQUERIMENTO Nº 51/2019 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual requer-se à Mesa,
ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Senhor Prefeito Municipal Miguel Machado nos seguintes termos:
1 - Considerando a retomada das obras no Centro Comunitário de Anhembi; 2 - Considerando a mesma ficou por
vários anos inativa, pois, segundo informações o Governo Federal não repassou valores em virtude do que havia sido
executado não era aquilo que constava no Projeto; Assim: 1 - Informar se houve repasse para a conclusão da
mencionada obra; 2- Informar se os problemas existentes foram sanados; 3 - Informar se a municipalidade precisou
custear com recursos próprios as obras para readequação e os valores investidos; 4 - Informar se realmente o que
havia sido executado não era o que constava no projeto original e o responsáveis; 5 - Informar se a municipalidade
pretende ingressar judicialmente contra os responsáveis que autorizaram e executaram a obra em desconformidade
com o projeto; 6 - Outras informações sobre o assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos. Aprovado
por unanimidade.
9) REQUERIMENTO nº 52 /2019 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 o devido principio da transparência que rege a
administração publica: Assim, solicita-se: 1 - Informar se o projeto de Escovação e Higiene bucal está ocorrendo
nas escolas do Município. 2 - Informar se foram entregues os kits de escovação para os educandos das escolas
Municipais. Caso negativo, por qual motivo ainda não foram entregues, afinal o ano letivo começou em 04 de
fevereiro de 2019. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
10) REQUERIMENTO nº. 53/2019 de autoria dos vereadores ANÍZIO TOBIAS FILHO, JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PÍNTO, ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER, 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: 1 A Planilha completa de todos os veículos (carros, ônibus, vans, peruas, maquinas, tratores, caminhões, etc) da frota
da Prefeitura Municipal, constando necessariamente a marca, modelo, ano/fabricação e placa de cada veiculo. 2 Especificar quais veículos (carros, ônibus, vans, peruas, maquinas, tratores, caminhões, etc) pertencem à sede do
Município e quais pertencem ao Distrito de Pirambóia. 3 - A Planilha detalhada da quilometragem de cada veículo
(carros, ônibus, vans, peruas, maquinas, tratores, caminhões, etc) da Prefeitura, constando o modelo, marca, ano e a
placa. 4 - Informar, por meio de planilhas as manutenções de cada veículo da frota municipal, com a inclusão do
modelo, ano, marca e placa. As planilhas deverão constar os gastos com peças, combustíveis, manutenção
mecânica em geral e qualquer outro gasto pertinente. 5 - Outras informações e documentos que entender
pertinentes. Aprovado por unanimidade.
11) REQUERIMENTO nº. 54 / 2.019 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: Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração publica; Assim, solicita-se: 1 Informar se há previsão para manutenção e regularização da rede de esgoto que passa atrás do campo de futebol no
Distrito de Pirambóia, pois a mesma está danificada e correndo esgoto a céu aberto. 2 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
12) MOÇÃO DE AGRADECIMENTO Nº 01/2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO
o qual apresenta à Mesa Diretora MOÇÃO DE AGRADECIMENTO as Empresas SUZANO PAPEL E CELULOSE
S/A e DECATERRA TERRAPLANAGEM E INFRAESTRURUA. Aprovado por unanimidade.
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