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PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

06 / 05 / 2019

ORDEM DO DIA:
MATÉRIAS DO EXECUTIVO
1) PROJETO DE LEI Nº 06/2019 o qual “Regulariza a aquisição de terreno, matriculado sob nº 7.293, no
cartório de registro de imóveis de conchas/SP”. Aprovado por unanimidade.
MATÉRIAS DO LEGISLATIVO
1) Requerimento S/N do senhor Thiago Morato Barbosa – em que Solicita que seja instaurada comissão
processante contra a vereadora Elsa Cristina Vaz e ao final tenha seu respectivo mandato de vereador
cassado na forma da lei. Aprovado ( acolhido) por 05 votos favoráveis a abertura e 04 votos contrários a
abertura.
2) Ata da 2ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Realizada em 26/03/2019. Aprovado por
unanimidade.
3) PROJETO DE LEI Nº 02/2019 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto o qual “Determina
que seja incluído no Portal de Transparência, através do site da Prefeitura Municipal de Anhembi, as
informações sobre andamento das obras realizadas pela Prefeitura”. Aprovado por unanimidade.
4) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº. 02/2019 o qual “Dispõe sobre a aprovação das Contas do
Poder Executivo Municipal de Anhembi, do exercício de 2016”. Aprovado por unanimidade.
5) PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N° 01/2019 o qual “Acrescenta o art.
124-A na Lei Orgânica do Município de Anhembi, que institui o Orçamento Impositivo e dispõe sobre a
execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo
Municipal em Lei Orçamentária Anual”. Aprovado por unanimidade.
6) REQUERIMENTO Nº 55 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie a Prefeitura Municipal ou o setor
competente nos seguintes termos: Considerando a necessidade de fiscalizar as questões que envolvem o
interesse da população. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor Competente, informar se o Loteamento das
Palmeiras localizado no Distrito de Pirambóia está regularizado. Se estiver, instruir a resposta desse
requerimento com a cópia da documentação. 2 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por unanimidade.
7) REQUERIMENTO Nº 56 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie a Prefeitura Municipal ou o setor
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competente nos seguintes termos: Considerando a necessidade de tratar com transparência os contratos,
convênios e todos os atos inerentes à Administração Publica; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor Competente,
informar se há algum contrato, convenio ou parceria com a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo). Se houver, enviar cópia completa da documentação. 2 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
8) REQUERIMENTO Nº 57 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
Requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento Responsável da
Prefeitura Municipal nos seguintes termos: Considerando especialmente a Lei Municipal n° 1.852/10 de 03
de maio de 2010, que dispõe sobre as medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying;
Considerando que o tema é de grande importância e está causando sérios e graves transtornos em nossa
sociedade, principalmente entre as crianças e adolescentes; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente,
informar se as escolas públicas do Município estão incluindo em seu projeto pedagógico medidas de
conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar; 2 - Informar, quais ações estão sendo
desenvolvidas pelas escolas e se estão sendo distribuído qualquer tipo de cartilha ou orientação acerca do
assunto bullying; 3 - Informar se as escolas atingiram os objetivos constantes no art. 3° da Lei Municipal n°
1.852/10. Necessário se faz citar resumidamente os objetivos constantes na referida Lei, quais sejam
prevenir e combater a pratica de bullying, capacitar docentes e equipe pedagógica para sua implantação,
incluir regras contra o bullying, orientar suas vitimas, orientar os agressores, envolver a família no processo
de percepção, estabelecer parceria com departamentos de saúde e esporte; 4 - Informar, se as escolas
mantêm histórico de ocorrências de bullying em suas dependências; 5 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
9) REQUERIMENTO Nº 58 / 2019 de autoria dos vereadores ANIZIO TOBIAS FILHO, JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO, RODRIGO ELIAS PINTO, SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual requerem à Mesa,
ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento Responsável da Prefeitura Municipal
nos seguintes termos: Considerando questionamento sem resposta na Audiência Pública de
cumprimentos de Metas do 3° Quadrimestre do ano de 2.018 realizado pela Prefeitura Municipal; Assim,
solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar mediante documento a relação de quais os credores
constantes nos Restos a Pagar Processados e os Restos a Pagar não Processados; 2 - Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
10) REQUERIMENTO Nº 59 / 2019 de autoria dos vereadores ANÍZIO TOBIAS FILHO, JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO, ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER, SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual requerem à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie a Prefeitura Municipal ou o setor competente nos
seguintes termos: Considerando a necessidade de fiscalizar as ações e os contratos que envolvem a
administração pública. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor Competente, informar qual era a seguradora de
veículos responsável pela frota de veículos da Prefeitura Municipal no ano de 2016. Instruir a resposta com
o contrato e com a planilha de gastos do referido ano. 2 - Ao Setor competente, informar qual a
seguradora de veículos responsável pela frota de veículos municipais dos anos de 2017 e 2018. Instruir a
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resposta com o contrato e com a planilha de gastos. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes
de explicações. Aprovado por unanimidade.
11) REQUERIMENTO nº. 60/2019 de autoria dos vereadores ADILSON JOSÉ SOARES, ANÍZIO TOBIAS
FLHO, ELSA CRISTINA VAZ, JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO, KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS,
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, RODRIGO ELIAS PINTO, ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER E SEBASTIÃO DE
QUADROS NETO o qual requerem à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao senhor
Prefeito Municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos: Considerando que a Unidade
Regional de Atendimento Técnico (URAT) que está instalado no prédio do Poupatempo Ambiental de
Botucatu, atende mais de 20 cidades da região, entre elas Anhembi. Assim, solicita: 1 - Requeremos depois
de cumprida as formalidades regimentais, seja oficiado o Secretário Estadual de Meio Ambiente de São
Paulo, Marcos Penido, para que evidencie esforços e interceda junto ao Governador de São Paulo, com a
finalidade de manter a URAT na região ou que seja criado um Núcleo Regional de Programas e Projetos
(NRPP). 2 - Outras medidas que entender pertinentes. Aprovado por unanimidade.
12) REQUERIMENTO Nº 61 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual
requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie a Prefeitura Municipal ou o setor
competente nos seguintes termos: Considerando que, de acordo planilha orçamentária enviada pela
Prefeitura em que consta a entrada de energia na Quadra Poliesportiva Nossa Senhora dos Navegantes,
lembrando que a mesma entrada de energia já existia, portanto esse serviço não foi realizado. Assim,
solicita-se: 1 - Ao Setor Competente, informar, se a Prefeitura poderá colocar as tabelas de basquete na
quadra poliesportiva Nossa Senhora dos Navegantes em permuta com o padrão de entrada de energia já
existente e que foi colocada na planilha orçamentária de gastos. 2 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
13) REQUERIMENTO Nº 62 / 2019 de autoria dos vereadores ANÍZIO TOBIAS FILHO, JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO, ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER, SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual requerem à
Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Prefeito Municipal ou o setor competente nos
seguintes termos: Considerando acidente de transito envolvendo a ambulância da Prefeitura Municipal,
veiculo GM Montana placas FXX-0791 – Anhembi-SP; Assim, solicita-se: 1 - Ao Prefeito Municipal ou ao
setor competente, informar qual seguradora cobriu os gastos inerentes ao acidente de transito
envolvendo o veiculo municipal GM Montana placas FXX 0791 - Anhembi/SP. 2 - Ao setor competente,
informar qual foi o orçamento e pagamento efetuado a seguradora mediante franquia, instruir com os
documentos pertinentes (cópia das notas fiscais); 3 - Informar, se porventura os gastos não foram
cobertos pela seguradora, quem foi o prestador de serviços incluindo cópia de notas fiscais das peças e da
mão de obra, inclusive informando a data e o numero do empenho; 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
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