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PAUTA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

03 / 12/ 2018

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 573/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 102/2018 do legislativo.
2) Ofício nº 574/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 101/2018 do legislativo.
3) Ofício nº 576/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 89/2018 do legislativo.
4) Ofício nº 582/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 103/2018 do legislativo.
5) PROJETO DE LEI Nº 11/2018 o qual “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no
Orçamento Fiscal, e dá outras providências.”
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) Projeto de Resolução nº 04/2018 de autoria da Mesa Diretora o qual “Dispõe sobre a concessão de abono natalino
para os funcionários da Câmara Municipal de Anhembi”
2) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/2018 de autoria da Mesa Diretora o qual “Dispõe sobre a distribuição de cestas
natalinas aos servidores e estagiário (a) da Câmara Municipal de Anhembi e dá outras providências”.
3) Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 21/11/2018.
4) INDICAÇÃO Nº 94 / 2018 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 Estrada
Rural, no trecho da Fazenda Barreiro Rico na altura da Rodovia Samuel de Castro Neves com a Rodovia Geraldo de
Barros alem de se realizar o patrolamento e cascalhamento.
5) INDICAÇÃO Nº 95 / 2018 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 coleta do Lixo Doméstico
do Loteamento Recanto das Tabaranas localizado no Rio do Peixe.
6) INDICAÇÃO Nº 96 / 2018 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 lombada
existente na Rua Elias Jacob, referência entre a Escola Infantil “Arco Iris” e a Borracharia no Distrito de Pirambóia.
7) REQUERIMENTO Nº 108 / 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 se há estoque de soro antiescorpiônico nos postos de saúde do município; 2 - Ao
setor Competente quais as providências que serão tomadas se houver qualquer incidente de picada por Escorpião, uma
vez que no município há relatos das existências desses bichos peçonhentos nos prédios públicos, escolas e residências o
que traz riscos para a população; 3 - Informar sobre a disponibilidade de soro antiescorpiônico no município, pois a grande
preocupação deve-se ao fato de que crianças e idosos podem chegar a óbito com a picada de escorpiões; 4 - Ao Setor
Competente, Informar quais hospitais da região tem para fornecer o soro a população caso necessite; 5 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
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8) MOÇÃO DE PESAR n°. 05/2018 o qual A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do Sr.
EDGARDO ALBERTO BOLÍVAR PEÑA, ocorrido no dia 27 de Novembro de 2018.p.p. com base no art. 133,
parágrafo único e art. 134 do Regimento Interno.
9) MOÇÃO DE PESAR n°. 06/2018 o qual A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do Sr.
Ismael Felix de Souza, ocorrido no dia 27 de Novembro de 2018.p.p. com base no art. 133, parágrafo único e art.
134 do Regimento Interno.

4- ORDEM DO DIA:
MATÉRIAS DO EXECUTIVO
1) 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”. 2º Turno. Aprovado por Unanimidade.
2) PROJETO DE LEI Nº 11/2018 o qual “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no
Orçamento Fiscal, e dá outras providências.” Aprovado por Unanimidade.
MATÉRIAS DO LEGISLATIVO
1) Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 05/11/2018. Aprovado por Unanimidade.
2) Projeto de Resolução nº 04/2018 de autoria da Mesa Diretora o qual “Dispõe sobre a concessão de abono natalino
para os funcionários da Câmara Municipal de Anhembi” Aprovado por Unanimidade.
3) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/2018 de autoria da Mesa Diretora o qual “Dispõe sobre a distribuição de cestas
natalinas aos servidores e estagiário (a) da Câmara Municipal de Anhembi e dá outras providências”. Aprovado por
Unanimidade.
4) REQUERIMENTO Nº 108 / 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 se há estoque de soro antiescorpiônico nos postos de saúde do município; 2 - Ao
setor Competente quais as providências que serão tomadas se houver qualquer incidente de picada por Escorpião, uma
vez que no município há relatos das existências desses bichos peçonhentos nos prédios públicos, escolas e residências o
que traz riscos para a população; 3 - Informar sobre a disponibilidade de soro antiescorpiônico no município, pois a grande
preocupação deve-se ao fato de que crianças e idosos podem chegar a óbito com a picada de escorpiões; 4 - Ao Setor
Competente, Informar quais hospitais da região tem para fornecer o soro a população caso necessite; 5 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por Unanimidade.
5) MOÇÃO DE PESAR n°. 05/2018 o qual A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do Sr.
EDGARDO ALBERTO BOLÍVAR PEÑA, ocorrido no dia 27 de Novembro de 2018.p.p. com base no art. 133,
parágrafo único e art. 134 do Regimento Interno. Aprovado por Unanimidade.
6) MOÇÃO DE PESAR n°. 06/2018 o qual A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do Sr.
Ismael Felix de Souza, ocorrido no dia 27 de Novembro de 2018.p.p. com base no art. 133, parágrafo único e art.
134 do Regimento Interno. Aprovado por Unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 04 / 02 / 2019 às 19 H
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