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PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

18 / 02 / 2019

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
1) Oficio nº 621/2018 / CICON / CGCON / DGE / SECEX- ME - SEI do Ministério do Esporte - informando que foi
celebrado entre este ministério e a prefeitura municipal de Anhembi o convenio nº 874963/2017 no valor de R$
95.558,62 cujo objeto é a realização do “Rodeio e festa de peão de boiadeiro, no município de Anhembi-SP”.
2) Oficio nº. 1.452-R/2018/ GIGOV/BU - referente a emissão de credito de recursos financeiros sob bloqueio no valor
de R$ 49.170,00 que tem por objeto a pavimentação asfáltica em ruas da cidade.
3) Oficio nº. 1.643-R/2018/GIGOV/BU – informando a celebração de contrato e repasse no valor de R$ 222.857,14
referente ao contrato celebrado entre o Município de Anhembi e a Caixa, que tem por finalidade “ conclusão das
obras de melhoria do centro comunitário de Anhembi”.
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2019 o qual “Dispõe sobre revisão geral anual de vencimentos e
salários dos servidores públicos da Câmara Municipal, e dá outras providências”.
2) INDICAÇÃO Nº 15/19 de autoria dos vereadores RODRIGO ELIAS PINTO e KELLY CRISTINA DE SOUZA
REIS o qual indica ao Sr. Prefeito Miguel Machado e equipe a necessidade de providenciar iluminação na área da
pista de skate (do Campo de Futebol), tendo em vista que vizinhos têm reclamado que o local tem sido freqüentado à
noite por pessoas suspeitas em virtude da falta de iluminação.
3) INDICAÇÃO Nº 16 /18 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr. Prefeito Miguel
Machado e equipe a necessidade de providenciar a imediata recuperação de trecho do asfalto da Rua Ideval Claro.
4) INDICAÇÃO Nº 17/2.019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual indica ao
senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e a equipe do Departamento responsável para que tome providências
sobre a instalação de rede de Água e Saneamento Básico para os moradores que residem na Comunidade próximo
a Ponte do Jaú no município de Anhembi .
5) INDICAÇÃO Nº 18/ 2.019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual indica ao
senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe para que tome providências sobre a manutenção da Estrada
Municipal que liga a Rodovia Geraldo de Barros ao Condomínio Ondas Grande e Condomínio Veleiros de Piracicaba.
6) INDICAÇÃO nº. 19/2.019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de sérias e imediatas providencias a
respeito da limpeza e manutenção nos terrenos, propriedades da Prefeitura Municipal de Anhembi. Diante de tal
situação, se faz necessária à limpeza com extrema urgência haja vista, a proliferação de doenças e bichos
peçonhentos, colocando em risco a saúde e a vida dos munícipes.
7) INDICAÇÃO Nº 20/ 2.019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PINTO o qual indica ao
senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe para que tome providências sobre o Combate ao mosquito
Aedes Aegypti e controle da Dengue, intensificando ações ao Combate no município, e informe quais bairros o foco
é mais intenso em nosso município.
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8) INDICAÇÃO Nº 21/ 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
no prédio da Unidade de Pronto Socorro, no município de Anhembi
9) INDICAÇÃO nº. 22/2019 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qual indica ao Sr.
Prefeito Municipal Miguel Machado, para que determine ao setor competente da Prefeitura, realizar providências no
sentido de colocar um bebedouro no PSF-Programa Saúde a Família do bairro Morada do Sol.
10) INDICAÇÃO nº. 23/19 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qual indica ao Sr.
Prefeito Municipal Miguel Machado, para que determine ao setor competente da Prefeitura, realizar a manutenção ou
troca dos berços e cadeiras de alimentação da escola EMEI Jardim Nova Anhembi.
11) REQUERIMENTO Nº 12/2019 de autoria dos vereadores RODRIGO ELIAS PINTO e KELLY CRISTINA DE
SOUZA REIS o qual requerem à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Gerente local do Banco
do Brasil ou quem estiver exercendo suas funções nos seguintes termos: 1 - Considerando o constante
questionamento de populares sobre a situação do Banco do Brasil em nossa cidade; 2- Considerando os inúmeros
problemas que clientes do Banco do Brasil têm relatado em virtude desta unidade encontrar-se fechada por muitos
anos; 3- Considerando o fato de que esta agência bancária ocupa imóvel pertencente à Administração Municipal;
Assim, requer: 1 - Informar a data em que esta agência bancária irá estar em pleno funcionamento; 2- Informar por
qual motivo, até a data do presente, esta agência encontra-se fechada, pois informações constam que as obras de
reforma já foram concluídas; 3 - Outras informações sobre o assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos.
12) REQUERIMENTO Nº 13/2019 de autoria dos vereadores RODRIGO ELIAS PINTO e KELLY CRISTINA DE
SOUZA REIS o qual requerem à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Sr. Prefeito Municipal
Miguel Machado nos seguintes termos: 1 - Considerando reunião realizada no mês de janeiro entre representantes
do Grupo Amigo dos Melhores Amigos, vereadores e representantes da Prefeitura sobre a possibilidade de
campanha pública de castração de animais em situação de abandono; 2 - Considerando que o abandono de animais
é de longa data reconhecido como um problema a ser enfrentado por nossa cidade; 3 - Considerando o esforço que
o Grupo Amigo dos Melhores Amigos tem realizado para reduzir o problema de abandono de animais; Assim,
informar se: 1 - Após a reunião, foram realizados os estudos sobre viabilidade legal e financeira sobre a possibilidade
de realização de campanha de castração de animais em situação de abandono? 2 - Foi estabelecido um cronograma
para a realização da mencionada campanha? Em caso afirmativo, informar as datas. 3 - Outras informações sobre o
assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos.
13) REQUERIMENTO Nº 14/2019 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o
Plenário na forma regimental, se oficie ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado nos seguintes termos: 1 Considerando a preocupação de moradores sobre a capacidade atual do Cemitério de Anhembi e situação do velório
municipal; Assim, informar se: 1 - Existe estudo para aquisição de área para ampliar ou construir cemitério em
Anhembi? Informar a(S) área(S) avaliadas. 2 - Outras informações sobre o assunto que entenderem relevantes de
esclarecimentos.
14) REQUERIMENTO Nº 15 / 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 da Prefeitura Municipal nos
seguintes termos: Considerando a Lei Municipal nº 1878/10 em que prevê o mês de março como o mês base para a
revisão salarial dos Servidores Municipais. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar se existe previsão
para conceder a revisão salarial dos servidores da Prefeitura Municipal; 2 - Ao setor competente, informar se a
revisão salarial está prevista dentro do orçamento Municipal; 3 - Informar, se a Prefeitura Municipal conceder a
revisão salarial, qual porcentagem será concedida; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
15) REQUERIMENTO Nº 16 / 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
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oficie ao SENHOR Prefeito, solicitando: 1 - Ao Setor Competente, informar qual empresa licitada efetuou a reformas
das Quadras Poliesportivas dos Bairros Recanto da Figueira, Nossa Senhora dos Navegantes e Morada do Sol; 2 Ao Setor Competente, informar por qual motivo não foi concluída a reforma da Obra das Quadras Poliesportivas dos
bairros do município, onde a comunidade enviou em anexo uma listagem de assinatura para providencias de tal
espaço; 3 - Ao Setor Competente informar aonde se encontram as tabelas da modalidade de esportes basquete; 4 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
16) REQUERIMENTO Nº 17 / 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, solicitando: 1 - Ao Setor Competente, enviar Planilha Orçamentária da Execução da
Obra do Asfalto da Rua Marechal Deodoro da Fonseca; 2 - Ao Setor Competente, enviar Contrato da Empresa
Licitada para Obra do Asfalto; 3 - Ao Setor Competente, enviar cópia do Projeto do Asfalto; 4 - Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações.
17) REQUERIMENTO Nº 18/ 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 solicitando; 1 - Ao Setor Competente, que conceda o motivo da falta de funcionamento
das Salas de Informáticas nas escolas do Ensino Fundamental e Infantil Municipais; 2 - Ao Setor Competente,
informar o nome do professor responsável por estas disciplinas nas escolas, e seus cronogramas de atividades
oferecidas aos alunos, pois para os alunos a informática pode ser utilizada como um dos recursos pedagógicos de
ensino, podendo trazer benefícios para o setor educacional em aspectos construtivistas, e uma maior interação entre
aluno, professor e computador, tornando um dos recursos de subsídio imprescindível no processo de mediação do
conhecimento. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
18) REQUERIMENTO Nº 19/ 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 da Prefeitura Municipal nos
seguintes termos:Considerando o basquete uma modalidade importante para o desenvolvimento, interação e
inclusão de jovens;Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar por qual motivo a quadra poliesportiva do
Bairro Nossa Senhora dos Navegantes não possui a tabela para pratica de basquete, lembrando que a quadra
acabou de passar por reformas; 2 - Ao setor competente, informar por qual motivo a quadra poliesportiva do Campo
Municipal “Jerry Fernandes” não possui a estrutura de pé direito e a tabela para pratica de basquete; 3 - Ao setor
competente, informar por qual motivo a quadra poliesportiva do Bairro Recanto da Figueira não possui a tabela para
pratica de basquete; 4 - Ao setor competente, informar por qual motivo a quadra poliesportiva do Bairro Morada do
Sol não possui a tabela para pratica de basquete; 5 - Informar, se a Prefeitura irá sanar essas necessidades para
pratica desta modalidade, haja vista, os moradores e praticantes do esporte na cidade ter confeccionado abaixoassinado solicitando essas melhorias, conforme segue anexado, mostrando indignação com o total descaso com o
Basquete no Município; 6 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
19) REQUERIMENTO nº 20/2019 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 que esta administração sancionou a referida Lei nº
2.089/18; Assim, solicita-se: 1 - Informar qual medida foi adotada para fazer cumprir a Lei Municipal nº 2.089/18, que
autoriza o Poder executivo a instituir o a obrigatoriedade de cursos de primeiros socorros nas escolas publicas de
ensino básico no município de Anhembi e dá outras providencias; 2 - Informar se tem uma previsão para que
aconteça a execução da referida Lei “Lucas”; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
20) REQUERIMENTO nº. 21 /2019 de autoria dos vereadores Anízio Tobias Filho, Joel Alexandre L. Pinto,
Kelly Cristina de Souza Reis, Rodrigo Elias Pinto, Rogério Ângelo Winckler e 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 - O veículo municipal de placas GGO 6992 é patrimônio da Prefeitura Municipal? Se sim, qual é a
pasta responsável pelo veículo? 2 - Qual é o funcionário público municipal responsável pela liberação de rodagem
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dos veículos municipais? 3 - Qual foi a quilometragem rodada pelo veículo municipal de placas GGO 6992 no período
compreendido entre 26/12/2018 a 03/01/2019? 4 - Referido veículo realizou alguma viagem para fora do Estado de
São Paulo, mais precisamente para o Estado da Bahia no período compreendido entre 26/12/2018 a 03/01/2019? Se
sim, qual o motivo? Explicar e justificar, inclusive a que fim se destinou mencionada viagem e quem efetivamente
ocupou o veículo. 5 - Quem foi que procedeu a formal autorização de rodagem do referido veículo para o período
compreendido entre 26/12/2018 a 03/01/2019? 6 - Quem foi o condutor do veículo de placas GGO 6992 no período
de 26/12/2018 a 03/01/2019? 7 - Qual fora a despesa suportada pelo veículo de placas GGO 6992 no período de
20/12/2018 a 05/01/2019? Explicar e justificar. 8- Fora realizada alguma manutenção no veículo no mês de dezembro
de 2018 e janeiro de 2019? Solicita ainda: 1 - Apresentação da planilha de quilômetros rodados do veículo de placas
GGO 6992 dos último 3 (três) meses, bem como a descrição dos itinerários percorridos no período, com data e hora.
2 - Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo no período de 26/12/2018 a 03/01/2019. 3 Cópia do cartão de ponto do condutor do veículo no período de 26/12/2018 a 03/01/2019. 4 - Cópia do documento do
veículo. 5 - Cópia de todos os documentos fiscais de abastecimento de combustível do veículo no período de
20/12/2018 a 05/01/2019, bem como cópia dos documentos fiscais de toda e qualquer despesa gerada pelo veículo.
Além dos comprovantes de pagamento de pedágio e outros documentos não fiscais relacionados a eventuais
despesas do veículo. 6 - Outras informações e documentos que entender pertinentes.
21) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 01/19 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO o qual apresenta à Mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, Moção
de Aplausos e Congratulações, aos senhores FABIO JOSE FERREIRA E JORGE RAMOS com base no art. 133 e
parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno.
22) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 02 / 2.019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE
LORENÇO PINTO o qual apresenta à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, Moção
de Aplausos e Congratulações a Sra. Julia Carvalho, com base no art. 133 e parágrafo único e do art. 134 do
Regimento Interno.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
Legislativo
1) PROJETO DE LEI nº 01/2019 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”. Aprovado por 07 votos
favoráveis e 01 ausência.
2) REQUERIMENTO Nº 12/2019 de autoria dos vereadores RODRIGO ELIAS PINTO e KELLY CRISTINA DE
SOUZA REIS o qual requerem à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Gerente local do Banco
do Brasil ou quem estiver exercendo suas funções nos seguintes termos: 1 - Considerando o constante
questionamento de populares sobre a situação do Banco do Brasil em nossa cidade; 2- Considerando os inúmeros
problemas que clientes do Banco do Brasil têm relatado em virtude desta unidade encontrar-se fechada por muitos
anos; 3- Considerando o fato de que esta agência bancária ocupa imóvel pertencente à Administração Municipal;
Assim, requer: 1 - Informar a data em que esta agência bancária irá estar em pleno funcionamento; 2- Informar por
qual motivo, até a data do presente, esta agência encontra-se fechada, pois informações constam que as obras de
reforma já foram concluídas; 3 - Outras informações sobre o assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos.
Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
3) REQUERIMENTO Nº 13/2019 de autoria dos vereadores RODRIGO ELIAS PINTO e KELLY CRISTINA DE
SOUZA REIS o qual requerem à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Sr. Prefeito Municipal
Miguel Machado nos seguintes termos: 1 - Considerando reunião realizada no mês de janeiro entre representantes
do Grupo Amigo dos Melhores Amigos, vereadores e representantes da Prefeitura sobre a possibilidade de
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campanha pública de castração de animais em situação de abandono; 2 - Considerando que o abandono de animais
é de longa data reconhecido como um problema a ser enfrentado por nossa cidade; 3 - Considerando o esforço que
o Grupo Amigo dos Melhores Amigos tem realizado para reduzir o problema de abandono de animais; Assim,
informar se: 1 - Após a reunião, foram realizados os estudos sobre viabilidade legal e financeira sobre a possibilidade
de realização de campanha de castração de animais em situação de abandono? 2 - Foi estabelecido um cronograma
para a realização da mencionada campanha? Em caso afirmativo, informar as datas. 3 - Outras informações sobre o
assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
4) REQUERIMENTO Nº 14/2019 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o
Plenário na forma regimental, se oficie ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado nos seguintes termos: 1 Considerando a preocupação de moradores sobre a capacidade atual do Cemitério de Anhembi e situação do velório
municipal; Assim, informar se: 1 - Existe estudo para aquisição de área para ampliar ou construir cemitério em
Anhembi? Informar a(S) área(S) avaliadas. 2 - Outras informações sobre o assunto que entenderem relevantes de
esclarecimentos.
5) REQUERIMENTO Nº 15 / 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 da Prefeitura Municipal nos
seguintes termos: Considerando a Lei Municipal nº 1878/10 em que prevê o mês de março como o mês base para a
revisão salarial dos Servidores Municipais. Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar se existe previsão
para conceder a revisão salarial dos servidores da Prefeitura Municipal; 2 - Ao setor competente, informar se a
revisão salarial está prevista dentro do orçamento Municipal; 3 - Informar, se a Prefeitura Municipal conceder a
revisão salarial, qual porcentagem será concedida; 4 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
6) REQUERIMENTO Nº 16 / 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, solicitando: 1 - Ao Setor Competente, informar qual empresa licitada efetuou a reformas
das Quadras Poliesportivas dos Bairros Recanto da Figueira, Nossa Senhora dos Navegantes e Morada do Sol; 2 Ao Setor Competente, informar por qual motivo não foi concluída a reforma da Obra das Quadras Poliesportivas dos
bairros do município, onde a comunidade enviou em anexo uma listagem de assinatura para providencias de tal
espaço; 3 - Ao Setor Competente informar aonde se encontram as tabelas da modalidade de esportes basquete; 4 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
7) REQUERIMENTO Nº 17 / 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, solicitando: 1 - Ao Setor Competente, enviar Planilha Orçamentária da Execução da
Obra do Asfalto da Rua Marechal Deodoro da Fonseca; 2 - Ao Setor Competente, enviar Contrato da Empresa
Licitada para Obra do Asfalto; 3 - Ao Setor Competente, enviar cópia do Projeto do Asfalto; 4 - Outras informações
que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
8) REQUERIMENTO Nº 18/ 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 solicitando; 1 - Ao Setor Competente, que conceda o motivo da falta de funcionamento
das Salas de Informáticas nas escolas do Ensino Fundamental e Infantil Municipais; 2 - Ao Setor Competente,
informar o nome do professor responsável por estas disciplinas nas escolas, e seus cronogramas de atividades
oferecidas aos alunos, pois para os alunos a informática pode ser utilizada como um dos recursos pedagógicos de
ensino, podendo trazer benefícios para o setor educacional em aspectos construtivistas, e uma maior interação entre
aluno, professor e computador, tornando um dos recursos de subsídio imprescindível no processo de mediação do
conhecimento. 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por 07 votos
favoráveis e 01 ausência.
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9) REQUERIMENTO Nº 19/ 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 da Prefeitura Municipal nos
seguintes termos:Considerando o basquete uma modalidade importante para o desenvolvimento, interação e
inclusão de jovens;Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar por qual motivo a quadra poliesportiva do
Bairro Nossa Senhora dos Navegantes não possui a tabela para pratica de basquete, lembrando que a quadra
acabou de passar por reformas; 2 - Ao setor competente, informar por qual motivo a quadra poliesportiva do Campo
Municipal “Jerry Fernandes” não possui a estrutura de pé direito e a tabela para pratica de basquete; 3 - Ao setor
competente, informar por qual motivo a quadra poliesportiva do Bairro Recanto da Figueira não possui a tabela para
pratica de basquete; 4 - Ao setor competente, informar por qual motivo a quadra poliesportiva do Bairro Morada do
Sol não possui a tabela para pratica de basquete; 5 - Informar, se a Prefeitura irá sanar essas necessidades para
pratica desta modalidade, haja vista, os moradores e praticantes do esporte na cidade ter confeccionado abaixoassinado solicitando essas melhorias, conforme segue anexado, mostrando indignação com o total descaso com o
Basquete no Município; 6 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por 07 votos
favoráveis e 01 ausência.
10) REQUERIMENTO nº 20/2019 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 que esta administração sancionou a referida Lei nº
2.089/18; Assim, solicita-se: 1 - Informar qual medida foi adotada para fazer cumprir a Lei Municipal nº 2.089/18, que
autoriza o Poder executivo a instituir o a obrigatoriedade de cursos de primeiros socorros nas escolas publicas de
ensino básico no município de Anhembi e dá outras providencias; 2 - Informar se tem uma previsão para que
aconteça a execução da referida Lei “Lucas”; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
11) REQUERIMENTO nº. 21 /2019 de autoria dos vereadores Anízio Tobias Filho, Joel Alexandre L. Pinto,
Kelly Cristina de Souza Reis, Rodrigo Elias Pinto, Rogério Ângelo Winckler e 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 - O veículo municipal de placas GGO 6992 é patrimônio da Prefeitura Municipal? Se sim, qual é a
pasta responsável pelo veículo? 2 - Qual é o funcionário público municipal responsável pela liberação de rodagem
dos veículos municipais? 3 - Qual foi a quilometragem rodada pelo veículo municipal de placas GGO 6992 no período
compreendido entre 26/12/2018 a 03/01/2019? 4 - Referido veículo realizou alguma viagem para fora do Estado de
São Paulo, mais precisamente para o Estado da Bahia no período compreendido entre 26/12/2018 a 03/01/2019? Se
sim, qual o motivo? Explicar e justificar, inclusive a que fim se destinou mencionada viagem e quem efetivamente
ocupou o veículo. 5 - Quem foi que procedeu a formal autorização de rodagem do referido veículo para o período
compreendido entre 26/12/2018 a 03/01/2019? 6 - Quem foi o condutor do veículo de placas GGO 6992 no período
de 26/12/2018 a 03/01/2019? 7 - Qual fora a despesa suportada pelo veículo de placas GGO 6992 no período de
20/12/2018 a 05/01/2019? Explicar e justificar. 8- Fora realizada alguma manutenção no veículo no mês de dezembro
de 2018 e janeiro de 2019? Solicita ainda: 1 - Apresentação da planilha de quilômetros rodados do veículo de placas
GGO 6992 dos último 3 (três) meses, bem como a descrição dos itinerários percorridos no período, com data e hora.
2 - Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo no período de 26/12/2018 a 03/01/2019. 3 Cópia do cartão de ponto do condutor do veículo no período de 26/12/2018 a 03/01/2019. 4 - Cópia do documento do
veículo. 5 - Cópia de todos os documentos fiscais de abastecimento de combustível do veículo no período de
20/12/2018 a 05/01/2019, bem como cópia dos documentos fiscais de toda e qualquer despesa gerada pelo veículo.
Além dos comprovantes de pagamento de pedágio e outros documentos não fiscais relacionados a eventuais
despesas do veículo. 6 - Outras informações e documentos que entender pertinentes. Aprovado por 07 votos
favoráveis e 01 ausência.
12) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 01/19 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO o qual apresenta à Mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, Moção
de Aplausos e Congratulações, aos senhores FABIO JOSE FERREIRA E JORGE RAMOS com base no art. 133 e
parágrafo único do art. 134 do Regimento Interno. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
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13) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 02 / 2.019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE
LORENÇO PINTO o qual apresenta à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, Moção
de Aplausos e Congratulações a Sra. Julia Carvalho, com base no art. 133 e parágrafo único e do art. 134 do
Regimento Interno. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.

Próxima Sessão Ordinária dia 07 / 03 / 2019 às 19 Hrs
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