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PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

04 / 02 / 2019

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Ofício nº 597/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 108 / 2018 do
legislativo.
2) Ofício nº 606/18 do executivo o qual envia resposta do requerimento nº 107 / 2018 do
legislativo.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) INDICAÇÃO Nº 01/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias sobre a coleta
de lixo na Rod. Samuel C. Neves na entrada do sitio do Vovô e do Pinga.
2) INDICAÇÃO Nº 02/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias sobre a
manutenção da estrada rural , entre o trecho fazenda Barreiro Rico n a altura dão Rod. Samuel
C. Neves com a Rod. Geraldo de Barros.
3) INDICAÇÃO Nº 03/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável a limpeza e manutenção no
Córrego da passagem no município de Anhembi.
4) INDICAÇÃO Nº 04/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias sobre a
manutenção da quadra poliesportiva do bairro Nossa Senhora dos Navegantes.
5) INDICAÇÃO Nº 05/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias sobre a
limpeza semanal na praça e banheiro da praça Bela Vista.
6) INDICAÇÃO Nº 06/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias sobre o
funcionamento do sinal (Wifi) no parque ecológico Zezinho Nascimento.
7) INDICAÇÃO Nº 07/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias sobre a
manutenção do Quiosque, parque e quadro de energia do Bairro Recanto da Figueira.
8) INDICAÇÃO Nº 08/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias sobre a
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tubulação de água de esgoto que se encontra em situação degradante devido ao despejo de
esgoto in”natura na lagoa.
9) INDICAÇÃO Nº 09/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias para que seja
instalada uma lixeira a Rod. Samuel C. Neves, em frente ao sitio do Tão
Casarim.
10) INDICAÇÃO Nº 10/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias sobre a
instalação de lombada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca.
11) INDICAÇÃO Nº 11/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável sobre a limpeza e
manutenção do Portal Turistico “Vereador Eric Domingues Soares”.
12) INDICAÇÃO Nº 12/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias necessárias
com a Sabesp sobre o PV (poço de visita), na rua Emydio Morato do Amaral, com a Rua Ailda
H. de Oliviera do Bairro Jardim Santa Cruz.
13) INDICAÇÃO Nº 13/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias, sobre a
iluminação na Rua Pref. José Franco Camargo na altura entre as ruas Prudente de Moraes a
rua Dom Silvio Maria Dário.
14) INDICAÇÃO Nº 14/ 19 de autoria do vereador Joel Alexandre Lourenço Pinto, o qual
indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável providencias sobre a
limpeza e manutenção da Rodoviária.
15) REQUERIMENTO nº 01 /2019 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 a necessidade de tratar com
transparência administração pública; Assim, solicita-se: 1- relatório detalhado dos convênios
firmados pela atual administração , Fornecer relatório detalhado dos convênios firmados pela
atual administração, destacando número, órgãos convenentes, objeto, valores e prazos. 2Fornecer relatório detalhado sobre a situação dos convênios firmados por administrações
anteriores e que permaneceram em vigência na atual administração. 3- Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações.
16) REQUERIMENTO nº 02 /2019 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 a necessidade de tratar com
transparência administração pública; Assim, solicita-se: 1- Fornecer cópia do Ato administrativo
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que concedeu recesso no período de final de ano em 2018, apresentando a Justificativa do
mesmo. 2- Informar se essa prática será mantida em 2019 e se já existe um calendário oficial
que conste os períodos em que ocorrerão recessos e pontos facultativos. 3- Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações.
17) REQUERIMENTO nº 03 /2019 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO e JOEL
ALEXANDRE L. 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 e considerando a
necessidade de transparência com a destinação dos recursos públicos; Assim, solicita-se: 1Fornecer Prestação de Contas detalhada sobre os gastos com relação às festividade do período
de Natal de 2018 e Ano Novo. 2 - Apresentar cópias das notas fiscais e contratos que versaram
sobre os eventos acima mencionados. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
18) REQUERIMENTO nº 04 /2019 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 a necessidade de
tratar com transparência administração pública; Assim, solicita-se: 1- Cópia integral do Projeto da
Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Dom Silvio Maria Dário no Bairro Jardim Nova Anhembi.
2- saber por qual motivo se encontra abandonado e sem placa de “Trecho em Obras” a citada
Rua, conforme segue foto em anexo. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Retirado
19) REQUERIMENTO nº 05 /2019 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 a necessidade de
tratar com transparência administração pública; Assim, solicita-se: 1-. Cópia integral do Projeto
da Obra da Quadra Poliesportiva do Bairro Nossa Senhora dos Navegantes. 2-. Planilha
Orçamentária detalhada da Obra da Quadra.
3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
20) REQUERIMENTO nº 06 /2019 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 e considerando a necessidade de tratar com
transparência as contas públicas e a necessidade de informar a população sobre a situação
financeira da Administração Pública municipal;Assim, solicita-se: 1-. Apresentar tabela
comparativa entre os anos 2017 e 2018, destacando os seguintes itens: a) Total de Receitas; b)
Total de Despesas; c) Despesas por Departamentos; D) Despesas com combustíveis; E) Folha
de Pagamento; F) Horas extras de servidores; g) Programa de financiamento de curso superior e
técnico; 2- Caso entenda necessário, incluir outros itens, além dos acima requeridos. 3Esclarecer a situação de cada item acima, caso necessário, indicando as medidas que foram
adotadas. 4- Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
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21) REQUERIMENTO nº 07/2019 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 que, “Bolsa Família” é um programa de transferência de renda do Governo
Federal, sob condicionantes, convertida em Lei Federal n° 10.836/04 que consiste
basicamente em ajudar financeiramente famílias pobres; Considerando que a Lei Federal n°
10.836/04 em seu artigo 2°, estipula quem poderá ser os beneficiários; Considerando que, o
“Renda Cidadã” é um programa de transferência de renda do Governo do Estado de São
Paulo e tem como objetivo atender as famílias em situação de pobreza, com renda mensal
familiar per capita de até meio salário mínimo nacional, prioritariamente ¼ do salário
mínimo, mediante ações complementares e transferência direta de renda; Considerando
que, o Programa Ação Jovem tem como objetivo promover a inclusão social de jovens na
faixa etária de 15 a 24 anos com renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo
nacional, prioritariamente ¼ do salário mínimo, mediante ações complementares de apoio a
iniciação profissional e transferência direta de renda, como apoio financeiro temporário do
Estado; Assim, solicita-se: 1- Descrição completa da relação atualizada dos beneficiários do
Programa Bolsa Família do Município; 2- Descrição completa da relação atualizada dos
beneficiários do Programa Renda Cidadã do Município; 3- Descrição completa da relação
atualizada dos beneficiários do Programa Ação Jovem do Município. 4 - Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações.
22) REQUERIMENTO nº 08/2019 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;
Considerando a fiscalização do Poder Executivo como uma das atividades precípuas no
exercício da Vereança; Assim, solicita-se: 1- Cópia do Relatório detalhado dos horímetros
dos Veículos (Máquina Pá Carregadeira) do SERM, com Serviços Prestados do Exercício de
2018. 2- Informar e enviar cópia de Relatórios dos horímetros dos Serviços de
Terraplanagem, na obra da Rua Dom Silvio Maria Dário Bairro Nova Anhembi. 4 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
23) REQUERIMENTO nº 09/2019 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;
Considerando que a Prefeitura Municipal de Anhembi realizou festividades de final de ano;
Assim, solicita-se: 1- Enviar planilha de despesas gastas com as festividades de Natal e
Ano Novo. 2- Enviar planilha de valores das bandas contratadas para as festividades de fim
ano e do evento da Orla 2018. 3 - Remeter cópia de todas as notas dos serviços prestados
nas festividades de fim de ano, contratação de seguranças, aluguel de palco e tenda,
bandas e banheiros químicos. 4- Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Retirado
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24) REQUERIMENTO nº 010 /2019 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO E JOEL
ALEXANDRE L. PINTO e Joel 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 constantes em placa informativa sobre obra de pavimentação
asfáltica nas Ruas Manoel Franco de Camargo e Dom Sílvio Maria Dário, no valor de R$
260.465,99 (duzentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove
centavos), com término previsto para 20 de janeiro de 2019, conforme fotos em anexo;
Considerando questionamento de cidadãos sobre a situação da mesma;Assim, solicita-se: 1- Por
qual motivo a obra não foi concluída e a nova previsão de conclusão. 2 - Informar as empresas
participantes do processo licitatório e valores ofertados. 3- Cópia do contrato com a empresa
vencedora do certame. 4- Informar qual a origem do recurso para a execução da obra.5 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
24) REQUERIMENTO nº 011/2019 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 os princípios que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da
Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência; Considerando a necessidade de fiscalização da frota de veículos da Prefeitura
Municipal, especialmente com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal; Assim, solicitase: 1- informar como é feito o controle de Quilometragem e gasto de combustíveis dos
veículos do Poder executivo Municipal;. 2- Informar quem são os funcionários responsáveis
pelo controle.3 - Informar, se a Prefeitura Municipal possui ou tem o interesse em possuir o
sistema de rastreamento de veículos. 4- Informar, qual é o método de controle dos veículos.
5- Informar, por qual motivo a Prefeitura não utiliza o método de rastreamento de veículos,
sendo este método eficaz no controle dos gastos. 6- Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações.
25) PROJETO DE LEI nº 001/2019 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual
“Dispõe sobre denominação a Praça Pública localizada no Bairro Morada do Sol e dá outras
providências”.
26) MOÇÃO DE PESAR n°. 01/2019 - A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo
falecimento do Sr. SEBASTIÃO CAÇÃO JUNIOR, ocorrido no dia 12 de Janeiro de 2019.p.p.
com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno.
27) MOÇÃO DE PESAR n°. 02/2019 - A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo
falecimento do Sr. NOILTON ROSSETO DE ARRUDA CAMPOS ocorrido no dia 03 de
Dezembro de 2.018.p.p. com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento
Interno.
28) MOÇÃO DE PESAR n°. 03/2019 - A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo
falecimento da Sra. NEYDE LOURDES DURBAN ROSSETO, ocorrido no dia 17 de Dezembro
de 2.018.p.p. com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno.
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PALAVRA LIVRE:

4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
Legislativo

1) REQUERIMENTO nº 01 /2019 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 a necessidade de tratar com
transparência administração pública; Assim, solicita-se: 1- relatório detalhado dos convênios
firmados pela atual administração , Fornecer relatório detalhado dos convênios firmados pela
atual administração, destacando número, órgãos convenentes, objeto, valores e prazos. 2Fornecer relatório detalhado sobre a situação dos convênios firmados por administrações
anteriores e que permaneceram em vigência na atual administração. 3- Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
2) REQUERIMENTO nº 02 /2019 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 a necessidade de tratar com
transparência administração pública; Assim, solicita-se: 1- Fornecer cópia do Ato administrativo
que concedeu recesso no período de final de ano em 2018, apresentando a Justificativa do
mesmo. 2- Informar se essa prática será mantida em 2019 e se já existe um calendário oficial
que conste os períodos em que ocorrerão recessos e pontos facultativos. 3- Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
3) REQUERIMENTO nº 03 /2019 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO e Joel
Alexandre L. 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 e considerando a
necessidade de transparência com a destinação dos recursos públicos; Assim, solicita-se: 1Fornecer Prestação de Contas detalhada sobre os gastos com relação às festividade do período
de Natal de 2018 e Ano Novo. 2 - Apresentar cópias das notas fiscais e contratos que versaram
sobre os eventos acima mencionados. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por unanimidade.
4) REQUERIMENTO nº 04 /2019 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 a necessidade de
tratar com transparência administração pública; Assim, solicita-se: 1- Cópia integral do Projeto da
Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Dom Silvio Maria Dário no Bairro Jardim Nova Anhembi.
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2- saber por qual motivo se encontra abandonado e sem placa de “Trecho em Obras” a citada
Rua, conforme segue foto em anexo. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Retirado.
5) REQUERIMENTO nº 05 /2019 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 a necessidade de
tratar com transparência administração pública; Assim, solicita-se: 1-. Cópia integral do Projeto
da Obra da Quadra Poliesportiva do Bairro Nossa Senhora dos Navegantes. 2-. Planilha
Orçamentária detalhada da Obra da Quadra. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes
de explicações. Aprovado por unanimidade.
6) REQUERIMENTO nº 06 /2019 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 e considerando a necessidade de tratar com
transparência as contas públicas e a necessidade de informar a população sobre a situação
financeira da Administração Pública municipal;Assim, solicita-se: 1-. Apresentar tabela
comparativa entre os anos 2017 e 2018, destacando os seguintes itens: a) Total de Receitas; b)
Total de Despesas; c) Despesas por Departamentos; D) Despesas com combustíveis; E) Folha
de Pagamento; F) Horas extras de servidores; g) Programa de financiamento de curso superior e
técnico; 2- Caso entenda necessário, incluir outros itens, além dos acima requeridos. 3Esclarecer a situação de cada item acima, caso necessário, indicando as medidas que foram
adotadas. 4- Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por
unanimidade.

7) REQUERIMENTO nº 07/2019 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 que,
“Bolsa Família” é um programa de transferência de renda do Governo Federal, sob
condicionantes, convertida em Lei Federal n° 10.836/04 que consiste basicamente em ajudar
financeiramente famílias pobres; Considerando que a Lei Federal n° 10.836/04 em seu artigo
2°, estipula quem poderá ser os beneficiários; Considerando que, o “Renda Cidadã” é um
programa de transferência de renda do Governo do Estado de São Paulo e tem como
objetivo atender as famílias em situação de pobreza, com renda mensal familiar per capita
de até meio salário mínimo nacional, prioritariamente ¼ do salário mínimo, mediante ações
complementares e transferência direta de renda; Considerando que, o Programa Ação
Jovem tem como objetivo promover a inclusão social de jovens na faixa etária de 15 a 24
anos com renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo nacional,
prioritariamente ¼ do salário mínimo, mediante ações complementares de apoio a iniciação
profissional e transferência direta de renda, como apoio financeiro temporário do Estado;
Assim, solicita-se: 1- Descrição completa da relação atualizada dos beneficiários do
Programa Bolsa Família do Município; 2- Descrição completa da relação atualizada dos
beneficiários do Programa Renda Cidadã do Município; 3- Descrição completa da relação
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atualizada dos beneficiários do Programa Ação Jovem do Município. 4 - Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
8) REQUERIMENTO nº 08/2019 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; Considerando a
fiscalização do Poder Executivo como uma das atividades precípuas no exercício da
Vereança; Assim, solicita-se: 1- Cópia do Relatório detalhado dos horímetros dos Veículos
(Máquina Pá Carregadeira) do SERM, com Serviços Prestados do Exercício de 2018. 2Informar e enviar cópia de Relatórios dos horímetros dos Serviços de Terraplanagem, na
obra da Rua Dom Silvio Maria Dário Bairro Nova Anhembi. 4 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
9) REQUERIMENTO nº 09/2019 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; Considerando que a
Prefeitura Municipal de Anhembi realizou festividades de final de ano; Assim, solicita-se: 1Enviar planilha de despesas gastas com as festividades de Natal e Ano Novo. 2- Enviar
planilha de valores das bandas contratadas para as festividades de fim ano e do evento da
Orla 2018. 3 - Remeter cópia de todas as notas dos serviços prestados nas festividades de
fim de ano, contratação de seguranças, aluguel de palco e tenda, bandas e banheiros
químicos. 4- Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Retirado.
10) REQUERIMENTO nº 010 /2019 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO e Joel
Alexandre L. 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 constantes em placa informativa sobre obra de pavimentação asfáltica nas Ruas
Manoel Franco de Camargo e Dom Sílvio Maria Dário, no valor de R$ 260.465,99 (duzentos e
sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), com término
previsto para 20 de janeiro de 2019, conforme fotos em anexo; Considerando questionamento de
cidadãos sobre a situação da mesma;Assim, solicita-se: 1- Por qual motivo a obra não foi
concluída e a nova previsão de conclusão. 2 - Informar as empresas participantes do processo
licitatório e valores ofertados. 3- Cópia do contrato com a empresa vencedora do certame. 4Informar qual a origem do recurso para a execução da obra.5 - Outras informações que
entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
11) REQUERIMENTO nº 011/2019 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 os princípios que regem a Administração Pública elencados no art. 37 da
Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência; Considerando a necessidade de fiscalização da frota de veículos da Prefeitura
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Municipal, especialmente com base no art. 64, XV da Lei Orgânica Municipal; Assim, solicitase: 1- informar como é feito o controle de Quilometragem e gasto de combustíveis dos
veículos do Poder executivo Municipal;. 2- Informar quem são os funcionários responsáveis
pelo controle.3 - Informar, se a Prefeitura Municipal possui ou tem o interesse em possuir o
sistema de rastreamento de veículos. 4- Informar, qual é o método de controle dos veículos.
5- Informar, por qual motivo a Prefeitura não utiliza o método de rastreamento de veículos,
sendo este método eficaz no controle dos gastos. 6- Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por unanimidade.
12) MOÇÃO DE PESAR n°. 01/2019 - A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo
falecimento do Sr. SEBASTIÃO CAÇÃO JUNIOR, ocorrido no dia 12 de Janeiro de 2019.p.p.
com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno. Aprovado por
unanimidade.
13) MOÇÃO DE PESAR n°. 02/2019 - A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo
falecimento do Sr. NOILTON ROSSETO DE ARRUDA CAMPOS ocorrido no dia 03 de
Dezembro de 2.018.p.p. com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento
Interno. Aprovado por unanimidade.
14) MOÇÃO DE PESAR n°. 03/2019 - A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo
falecimento da Sra. NEYDE LOURDES DURBAN ROSSETO, ocorrido no dia 17 de Dezembro
de 2.018.p.p. com base no art. 133 e parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno.
Aprovado por unanimidade.

Próxima Sessão Ordinária dia 18 / 02 / 2019 às 19 Hrs
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