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PAUTA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

18 / 03 / 2019

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Oficio nº 149/19 – o qual solicita prorrogação de prazo referente aos requerimentos nº 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21/2019 do legislativo.
2) Projeto de Lei Nº 02 /2019 – O qual “Autoriza a abertura de Credito Adicional Especial no
Orçamento Fiscal, e dá outras providências.”
3) Projeto de Lei Nº 03/2019 - O qual “Autoriza a abertura de Credito Adicional Especial no
Orçamento Fiscal, e dá outras providências.”
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2.019 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS
PINTO o qual “Altera a Lei Complementar nº 103⁄09 para conceder isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de Neoplasia
Maligna (Câncer), Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e Insuficiência Renal Crônica,
e dá outras providências”.
2) EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 de autoria dos vereadores RODRIGO ELIAS PINTO e
KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 02⁄19 DA
CÂMARA.
3) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01 / 2019 de autoria dos vereadores Kelly
Cristina de Souza Reis e Rodrigo Elias Pinto o qual “Dispõe sobre a concessão de Título de
Cidadão Anhembiense ao Ilustríssimo Senhor WELLINGTON LOPES e dá outras providências”.
4) Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 18/02/2019
5) Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 07/03/2019
6) INDICAÇÃO Nº 28/ 2.019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual indica ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e demais responsáveis para
que tome providências sobre a manutenção da Boca de Lobo da Rua Prudente de Moraes na
altura do Parque Ecológico Zezinho Nascimento.
7) INDICAÇÃO Nº 29/ 2.019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO
o qual indica ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e demais responsáveis para que
tome providências sobre o funcionamento do sinal de internet (Wifi), alem do funcionamento das
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tomadas das mesas no período do dia e manutenção no Peitoril em torno com o Rio e o Parque
Ecológico Zezinho Nascimento.
8) INDICAÇÃO Nº 30 /19 de autoria do vereador MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA o qual
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de arrumar
a cabeceira da Ponte do Brejão localizada no Distrito de Pirambóia, tendo em vista os períodos
de muitas chuvas e a mesma encontra-se danificada.
9) REQUERIMENTO nº. 32/2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PÍNTO 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, também, o poder
fiscalizatório conferido ao vereador no exercício de suas funções e sua obrigação de saber sobre
atos e negócios relativos à Administração Pública. Assim, solicita: 1 - Se a estrada que liga a
antiga ponte velha ao Bairro “Cai Cai” (Descalvado) já era servidão de passagem ou servidão de
estrada? Se sim, instruir com a documentação. 2 - Quem procedeu à desapropriação da
mencionada estrada? Se por ventura tenha ocorrido à desapropriação instruir com a
documentação. 3 - Por qual motivo a estrada que liga a Rodovia Samuel de Castro Neves com a
Empresa “Torque” não saiu em linha reta? Mandar o projeto completo da estrada. 4 - Outras
informações e documentos que entender pertinentes.
10) REQUERIMENTO Nº 33 / 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 Obras da Prefeitura Municipal ou o setor competente nos seguintes termos: Considerando
especialmente o recapeamento da Rua Iraí da Silva Quadros, bairro Morada do Sol;
Considerando que a Rua em questão, não possui rampa de acesso a deficientes e nem
calçamento; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar se no projeto inicial do
recapeamento consta as faixas de pedestres, as rampas de acessibilidade, as placas de transito,
e o calçamento. Instruir com cópia do Projeto e Planilha; 2 - Informar se a Prefeitura seguiu o
Projeto de Recapeamento e cumpriu todas as exigências pertinentes para tal, lembrando que
Anhembi conseguiu o MIT (Município com Interesse Turístico); 3 - Informar, porque a Prefeitura
não fez as rampas de acessibilidade e o calçamento, conforme segue fotos em anexo; 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
11) REQUERIMENTO Nº 34 / 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 Obras da Prefeitura Municipal ou o setor competente nos seguintes termos: Considerando
especialmente os reparos efetuados pela SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo); Considerando a necessidade de fiscalizar com afinco as questões que
envolvem o interesse da população. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar se a
Prefeitura tem funcionário para fiscalizar os reparos efetuados pela Sabesp nas vias públicas?
Se sim, informar qual funcionário. 2 - Informar se a Prefeitura acompanha os reparos efetuados
pela Sabesp? 3 - Informar, se a Prefeitura realiza algum tipo de levantamento desses reparos, ou
seja, saber se os “buracos” nas vias públicas existentes são de responsabilidade da Sabesp ou
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da Prefeitura; 4 - Informar, se a Prefeitura pode estipular prazo para corrigir esses “buracos” na
via pública e solucionar esse problema que afeta os moradores de Anhembi; 5 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
12) REQUERIMENTO Nº 35 / 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 tratar
com respeito o patrimônio histórico e cultural de nosso Município; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor
Competente, informar se há algum projeto de revitalização da Fonte D’Agua na “Antiga Rua das
Paineiras”, localizada na Rua Sebastião de Quadros na altura da passarela que liga ao Bairro
Jardim Cruzeiro. Se sim, instruir esse requerimento com o projeto. 2 - Ao Departamento
responsável informar se há previsão para o Espaço Histórico ser Revitalizado, devendo ser
plenamente mantido e com total zelo, o que não ocorre, pois o local se encontra abandonado. Se
houver previsão para revitalização, informar com documentos qual o prazo. 3 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
13) REQUERIMENTO Nº 36 / 2019 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 a necessidade de prevenção e monitoramento das escolas do Município. Assim,
solicita-se: 1 – Ao Setor Competente, informar se as câmeras de monitoramento constantes
dentro das escolas municipais encontra-se em pleno funcionamento; 2 - Ao Setor Competente
informar, qual empresa é responsável pela manutenção das câmeras de monitoramento, instruir
com cópia de contrato ou licitação e se as câmeras se encontram em perfeito estado; 3 - Ao
Setor Competente solicita-se mediante Requerimento, a Instalação de Câmera de
Monitoramento nas entradas, trajetos que percorrem os alunos das escolas do Município de
Anhembi – SP. O objetivo é garantir a integridade e seguranças dos alunos, professores e
demais servidores, protegendo-os contra furtos, ações de vendados e possíveis violências; 4 Ao Setor Competente, solicito através de Requerimento a Instalação de Travas Eletrônicas nos
portões dos prédios escolares para monitoramento de todos que lá adentrarem, evitando a
circulação de estranhos dentro das dependências da escola, afastando e prevenindo agressões
contra estudantes e funcionários; 5 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
14) REQUERIMENTO Nº 37/ 2.019 de autoria do vereador MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
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; Assim, solicita-se: 1 Ao Senhor Prefeito e ao departamento responsável, que nos envie cópia da planta dos sanitários
que estão sendo construídos na Rua Campos Sales – centro, Distrito de Pirambóia. 2 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
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PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
1) Projeto de Lei Nº 02 /2019 – O qual “Autoriza a abertura de Credito Adicional Especial no
Orçamento Fiscal, e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.
2) Projeto de Lei Nº 03/2019 - O qual “Autoriza a abertura de Credito Adicional Especial no
Orçamento Fiscal, e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.
Legislativo
1) Ata da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 03/12/2018. Aprovado
por unanimidade.
2) Ata da 5ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Realizada em 12/12/2018.
Aprovado por unanimidade.
3) Ata da 6ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Realizada em 17/12/2018.
Aprovado por unanimidade.
4) Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Realizada em 01/02/2019.
Aprovado por unanimidade.
5) Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 04/02/2019 Aprovado por
unanimidade.
6) REQUERIMENTO nº. 32/2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PÍNTO 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, também, o poder
fiscalizatório conferido ao vereador no exercício de suas funções e sua obrigação de saber sobre
atos e negócios relativos à Administração Pública. Assim, solicita: 1 - Se a estrada que liga a
antiga ponte velha ao Bairro “Cai Cai” (Descalvado) já era servidão de passagem ou servidão de
estrada? Se sim, instruir com a documentação. 2 - Quem procedeu à desapropriação da
mencionada estrada? Se por ventura tenha ocorrido à desapropriação instruir com a
documentação. 3 - Por qual motivo a estrada que liga a Rodovia Samuel de Castro Neves com a
Empresa “Torque” não saiu em linha reta? Mandar o projeto completo da estrada. 4 - Outras
informações e documentos que entender pertinentes. Aprovado por unanimidade.
7) REQUERIMENTO Nº 33 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Departamento
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de Obras da Prefeitura Municipal ou o setor competente nos seguintes termos: Considerando
especialmente o recapeamento da Rua Iraí da Silva Quadros, bairro Morada do Sol;
Considerando que a Rua em questão, não possui rampa de acesso a deficientes e nem
calçamento; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar se no projeto inicial do
recapeamento consta as faixas de pedestres, as rampas de acessibilidade, as placas de transito,
e o calçamento. Instruir com cópia do Projeto e Planilha; 2 - Informar se a Prefeitura seguiu o
Projeto de Recapeamento e cumpriu todas as exigências pertinentes para tal, lembrando que
Anhembi conseguiu o MIT (Município com Interesse Turístico); 3 - Informar, porque a Prefeitura
não fez as rampas de acessibilidade e o calçamento, conforme segue fotos em anexo; 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
8) REQUERIMENTO Nº 34 / 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 Obras da Prefeitura Municipal ou o setor competente nos seguintes termos: Considerando
especialmente os reparos efetuados pela SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo); Considerando a necessidade de fiscalizar com afinco as questões que
envolvem o interesse da população. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar se a
Prefeitura tem funcionário para fiscalizar os reparos efetuados pela Sabesp nas vias públicas?
Se sim, informar qual funcionário. 2 - Informar se a Prefeitura acompanha os reparos efetuados
pela Sabesp? 3 - Informar, se a Prefeitura realiza algum tipo de levantamento desses reparos, ou
seja, saber se os “buracos” nas vias públicas existentes são de responsabilidade da Sabesp ou
da Prefeitura; 4 - Informar, se a Prefeitura pode estipular prazo para corrigir esses “buracos” na
via pública e solucionar esse problema que afeta os moradores de Anhembi; 5 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
9) REQUERIMENTO Nº 35 / 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 tratar
com respeito o patrimônio histórico e cultural de nosso Município; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor
Competente, informar se há algum projeto de revitalização da Fonte D’Agua na “Antiga Rua das
Paineiras”, localizada na Rua Sebastião de Quadros na altura da passarela que liga ao Bairro
Jardim Cruzeiro. Se sim, instruir esse requerimento com o projeto. 2 - Ao Departamento
responsável informar se há previsão para o Espaço Histórico ser Revitalizado, devendo ser
plenamente mantido e com total zelo, o que não ocorre, pois o local se encontra abandonado. Se
houver previsão para revitalização, informar com documentos qual o prazo. 3 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
10) REQUERIMENTO Nº 36 / 2019 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 a necessidade de prevenção e monitoramento das escolas do Município. Assim,
solicita-se: 1 – Ao Setor Competente, informar se as câmeras de monitoramento constantes
dentro das escolas municipais encontra-se em pleno funcionamento; 2 - Ao Setor Competente
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informar, qual empresa é responsável pela manutenção das câmeras de monitoramento, instruir
com cópia de contrato ou licitação e se as câmeras se encontram em perfeito estado; 3 - Ao
Setor Competente solicita-se mediante Requerimento, a Instalação de Câmera de
Monitoramento nas entradas, trajetos que percorrem os alunos das escolas do Município de
Anhembi – SP. O objetivo é garantir a integridade e seguranças dos alunos, professores e
demais servidores, protegendo-os contra furtos, ações de vendados e possíveis violências; 4 Ao Setor Competente, solicito através de Requerimento a Instalação de Travas Eletrônicas nos
portões dos prédios escolares para monitoramento de todos que lá adentrarem, evitando a
circulação de estranhos dentro das dependências da escola, afastando e prevenindo agressões
contra estudantes e funcionários; 5 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por unanimidade.
11) REQUERIMENTO Nº 37/ 2.019 de autoria do vereador MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
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; Assim, solicita-se: 1 Ao Senhor Prefeito e ao departamento responsável, que nos envie cópia da planta dos sanitários
que estão sendo construídos na Rua Campos Sales – centro, Distrito de Pirambóia. 2 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 01 / 04 / 2019 às 19 Hrs
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