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PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE

07 / 03 / 2019

1- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS:
2- MATERIAS DO EXECUTIVO:
1) Oficio nº 121/19 – o qual solicita prorrogação de prazo referente aos requerimentos nº 01, 02,
03, 05, 06, 07, 08, 10, e 11/2019 do legislativo.
2) Oficio nº 125/19 – o qual solicita prorrogação de prazo referente ao requerimento nº 14/2019
do legislativo.
3) Projeto de Lei Complementar Nº 01 /2019 o qual “Dispõe sobre área de expansão urbana
no Município de Anhembi”.
3- MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
1) Ata da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 03/12/2018.
2) Ata da 5ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Realizada em 12/12/2018.
3) Ata da 6ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Realizada em 17/12/2018.
4) Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal Realizada em 01/02/2019.
5) Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 04/02/2019
6) INDICAÇÃO Nº 24/19 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe responsável o estudo para a implantação de
unidade da fundação PROCON em nossa cidade, tendo em vista que tal entidade possui
“Programa de Municipalização” e atenderá a demanda de serviços que nossa população possui
com relação às prestadoras de serviços e produtos fornecidos.
7) INDICAÇÃO Nº 25/19 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao
Senhor Prefeito Miguel Machado e equipe técnica seja providenciada a troca dos latões de lixo
por coletores ou cestos de lixo, com cobertura ou tampas, com o objetivo de proteção contra
raios solares, chuvas e outros agentes químicos e biológicos que aceleram a decomposição de
resíduos orgânicos, provocando mau cheiro, atraindo animais e prejudicando o trabalho dos
funcionários públicos que atuam na coleta de lixo.Trata-se de medida higiênico-sanitária que
contribuirá para a melhoria da nossa comunidade.
8) INDICAÇÃO Nº 26/19 de autoria do vereador RODRIGO ELIAS PINTO o qual indica ao Sr.
Prefeito Miguel Machado e equipe técnica responsável que sejam desenvolvidos estudos com o
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objetivo de firmar parceiras com Universidades e⁄ou órgãos governamentais com o intuito de se
desenvolver incubadora de novos empreendimentos em nossa cidade, proporcionando
àquelas pessoas que queiram iniciar uma atividade econômica, porém desconhecem os
caminhos a serem trilhados.
9) INDICAÇÃO nº. 27/19 de autoria da vereadora KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS o qua
indica ao Sr. Prefeito Municipal Miguel Machado, para que determine ao setor competente da
Prefeitura, realizar estudo e providências no sentido de fazer a manutenção do parque infantil da
EMEI JARDIM NOVA ANHEMBI, principalmente no brinquedo denominado “gangorra”, bem
como a construção de um quiosque na caixa de areia e a troca imediata da areia dessa escola.
10) REQUERIMENTO Nº 22 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Prefeito
Municipal ou o setor competente nos seguintes termos: Considerando requerimento n° 79/2018
de minha autoria passado e votado em plenário no dia 17/09/2018; Assim, solicita-se: 1- Ao
Prefeito Municipal ou ao setor competente, informar qual foi o resultado da abertura de
procedimento administrativo adotado em relação aos funcionários envolvidos no acidente, que
consta no Inquérito Policial n° 43/18, ou se ainda não estiver concluído o referido procedimento
qual seu estado atual; 2 - Informar se os funcionários tiveram que arcar com o ressarcimento dos
danos causados no veículo da Prefeitura Municipal; 3 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações.
11) REQUERIMENTO Nº 23/ 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 necessidade de
fiscalização de todo o território Municipal de Anhembi; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor
competente, fornecer copia do mapa do Município de Anhembi detalhado com todas as
referencias, inclusive rodovias e áreas de expansão urbana em alta escala; 2 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações.
12) REQUERIMENTO Nº 24/ 2019 de autoria dos vereadores JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO E SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual requerem 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 a saúde, segurança e o
bem estar dos munícipes que residem nas casas da Rua Iraí da Silva Quadros, bairro Morada do
Sol; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar mediante planilha orçamentária e
toda documentação pertinente qual o gasto dessa obra de recapeamento da Rua Iraí da Silva
Quadros; 2 - Informar se a obra em questão seguiu os parâmetros necessários (exemplo; boca
de lobo, escoamento de agua, caída necessária para escoamento, espessura do asfalto) para o
seu regular cumprimento; 3 - Informar se foram feitos laudos ou estudos e quais profissionais
assinaram, apresentado cópia de toda documentação pertinente; 4 - Informar, se a Prefeitura
tem algum plano ou solução para sanar esse problema que afeta os moradores da Rua em
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questão; 5 - Informar, se a Prefeitura poderá estipular um prazo para sanar essa demanda; 6 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
13) REQUERIMENTO Nº 25/ 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 necessidade de
controle efetivo de zoonose e castração de animais; Considerando a necessidade de se
implantar em nosso município a Casa dos Animais; Assim, solicita-se: 1 - Solicita-se ao setor
competente, que implante em nosso município o mais rápido possível a Casa dos Animais; 2 Solicita-se que a Casa dos Animais seja implantada no prédio Municipal situado na Rua
Guilherme Terni, antigo PSF; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
14) REQUERIMENTO Nº 26/ 2019ADOR AUTOR: 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 abandono do prédio
que seria destinado a ser “Centro Cultural de Anhembi”. Assim, solicita-se: 1 - Ao setor
competente, informar se o prédio que seria destinado Centro Cultural será utilizado por essa
Administração; 2 - Ao setor competente, informar quem é o responsável pela manutenção dos
prédios públicos, haja vista, os vidros do prédio do Centro Cultural estarem quebrados conforme
fotos anexadas e possuir grandes infiltrações; 3 - Ao setor competente, informar se é feito o
controle epidemiológico dos prédios públicos, sendo que o referido prédio encontra-se com
grande acumulo de agua parada; 4 - Solicita-se que o centro comunitário do Bairro Morado do
Sol que atualmente está sendo ocupado pela secretaria da cultura e educação passe a ter seu
funcionamento no prédio destinado ao Centro Cultural, objeto desse requerimento. Desta forma
os bairros Morada do Sol, Nossa Senhora dos Navegantes e Jardim Cruzeiro possam utilizar o
Centro Comunitário acima citado; 5 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações.
15) REQUERIMENTO Nº 27/ 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 necessidade de
fiscalização do patrimônio público; Assim, solicita-se: 1 - Ao setor competente, informar se o
prédio da creche é vistoriado e se está em dia com as devidas manutenções (instruir com
documentos); 2 - Ao setor competente, informar quem são os responsáveis pelo pleno
funcionamento da creche Nova Anhembi; 3 - Ao Setor competente, informar se os banheiros da
creche estão em pleno funcionamento; 4 - Ao setor competente, informar porque banheiros da
creche Nova Anhembi estão servindo de deposito de colchões e cadeiras conforme foto em
anexo; 5 - Ao setor competente, informar se as torneiras da creche passam por manutenção
periódica (instruir com documentos), pelo fato das mesmas estarem vazando por vários dias
conforme relatos e fotos em anexo, e qual medida será adotada para resolver esse problema; 6 Ao setor competente, informar qual o estado de conservação dos móveis do refeitório, sendo
que os mesmos encontram-se debaixo de sol e chuva (foto anexo) e porque do descaso,
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lembrando que a vereadora Kelly já requereu a compra de novos móveis; 7 - Ao setor
competente, informar com que freqüência é realizada a manutenção e vistoria nos telhados da
creche (instruir com documentos), haja vista a grande quantidade de goteiras, inclusive na
cozinha em cima do fogão conforme relatos e fotos anexadas e qual medida será adotada para
sanar esse problema; 8 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
16) REQUERIMENTO nº. 28/2019 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 a necessidade de
tratar com transparência o patrimônio público. Assim, solicita: 1 - O veículo municipal de placas
FZX 5141 é patrimônio da Prefeitura Municipal? Se sim, qual o setor responsável pelo veículo?
2 - Com qual recurso foi adquirido o citado veiculo de placas FZX 5141? 3 - Qual é o funcionário
público municipal responsável pela liberação de rodagem deste veiculo? 4 - De qual setor
pertence esse determinado veiculo? 5 - Esse veículo esta sendo utilizado pela fiscalização
tributária? Se sim, por qual motivo? Explicar e justificar, inclusive a que fim se destinou entre o
ano de 2018 até o presente momento. 6- Quem foi que procedeu a formal autorização de
rodagem do referido veículo para o período compreendido entre 2018 até o presente momento?
7 - Quem são os condutores do veículo de placas FZX 5141 no período de 2018 até a presente
data? Solicita ainda: 1 - Apresentação da planilha de quilômetros rodados do veículo de placas
FZX 5141 (fichas diárias) contendo abastecimento e nome (s) de condutor (es). 2 - Local onde é
guardado o referido veículo? 3 - Outras informações e documentos que entender pertinentes.
17) REQUERIMENTO Nº 29/2019 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: Considerando questionamento de professores da rede
municipal de ensino; Assim: 1 - Informar a relação dos professores da rede estadual que
exerçam qualquer função ou cargo de livre nomeação e exoneração junto à Prefeitura de
Anhembi (em qualquer Departamento); 2 - Informar qual o horário de serviço que exercem junto
à Prefeitura de Anhembi, apresentando cópia do controle de horário; 3 - Outras informações
sobre o assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos.
18) REQUERIMENTO Nº 30 /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: 1Considerando as recentes chuvas ocorridas durante o mês de fevereiro em que, mais uma vez,
evidenciaram os problemas na estrutura do prédio da EMEI Nova Anhembi, conforme filmagem
em anexo; 2- Considerando que as goteiras colocam em risco a integridade física das crianças e
servidores da EMEI, além de causarem prejuízos materiais; Assim: 1 - Informar qual a previsão
que a Administração municipal possui para sanar estes problemas; 2 - Informar se o
Departamento de Educação já possuía o conhecimento destes problemas. Em caso afirmativo,
por qual motivo não foi sanado até a data do presente requerimento? 3 - Outras informações
sobre o assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos.
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19) REQUERIMENTO nº. 31/2019 de autoria dos vereadores ANIZIO TOBIAS FILHO,
SEBASTIÃO DE QUADROS NETO, JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PÍNTO, KELLY
CRISTINA DE SOUZA REIS E ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER 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 a necessidade de tratar com transparência
o patrimônio público. Considerando, o corte de eucaliptos realizado na Rua Elias Jacob ao lado
do campo de futebol no distrito de pirambóia; Assim, solicita: 1 - Informar se foi à Prefeitura
Municipal que realizou o corte das arvores, em caso negativo, apresentar qual empresa realizou
a derrubada das requeridas arvores e enviar copia do contrato assinado pela empresa e também
à documentação dos equipamentos usados no requerido serviço; 2 - Informar se essa madeira
foi retirada em parceria com terceiros. Qual o método utilizado pela Prefeitura para retirada
dessas madeiras, ou se o prestador de serviço (cortador da madeira) recebeu a madeira (bem
público) em troca do corte, como forma de compensação pelo serviço, em caso positivo instruir
com a documentação pertinente e notas fiscais do serviço; 3 – Informar, se a Secretaria do Meio
Ambiente Municipal realizou algum tipo de estudo ou emitiu laudo, em caso positivo instruir esse
requerimento com a devida documentação pertinente; 4 - Ao setor competente, para que nos
informe quem foi o responsável pela ordem do corte dos eucaliptos ao lado do campo de futebol
Rua Elias Jacob no distrito de pirambóia; 5 - Enviar copia da ordem do corte expedida pelo setor
competente; 6 - Por qual motivo e para que foram destinadas as lascas e vigotas e as pranchas
tiradas das arvores derrubadas, conforme fotos em anexo; 7 - Informar a quantidade de madeira
que foi extraída após a derrubada das arvores; 8 - Enviar documentos e fotos que comprovem a
utilização dessas madeiras em qualquer setor da Prefeitura municipal; 9 – Informar, mediante
cópia a nota fiscal do instrumento de corte utilizado para a retirada da madeira;10 – Informar, se
essa atividade (corte de madeira) está de acordo com a legislação ambiental vigente em nosso
País; 11 - Outras informações sobre o assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos.
20) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 03 /2019 de autoria da vereadora
Kelly Cristina de Souza Reis o qual apresenta-se à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas às
formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações a todas as mulheres
Anhembienses pelo Dia Internacional da Mulher, com base no art. 133 e parágrafo único e do
art. 134 do Regimento Interno.
PALAVRA LIVRE:
4- ORDEM DO DIA:
EXECUTIVO
1) Projeto de Lei Complementar Nº 01 /2019 o qual “Dispõe sobre área de expansão urbana
no Município de Anhembi”. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
Legislativo
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1) Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Realizada em 21/11/2018. Aprovado
por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
2) 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”. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
3) REQUERIMENTO Nº 22 / 2019 de autoria do vereador JOEL ALEXANDRE LOURENÇO
PINTO o qual requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, se oficie ao Prefeito
Municipal ou o setor competente nos seguintes termos: Considerando requerimento n° 79/2018
de minha autoria passado e votado em plenário no dia 17/09/2018; Assim, solicita-se: 1- Ao
Prefeito Municipal ou ao setor competente, informar qual foi o resultado da abertura de
procedimento administrativo adotado em relação aos funcionários envolvidos no acidente, que
consta no Inquérito Policial n° 43/18, ou se ainda não estiver concluído o referido procedimento
qual seu estado atual; 2 - Informar se os funcionários tiveram que arcar com o ressarcimento dos
danos causados no veículo da Prefeitura Municipal; 3 - Outras informações que entenderem
pertinentes de explicações. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
4) REQUERIMENTO Nº 23/ 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 necessidade de
fiscalização de todo o território Municipal de Anhembi; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor
competente, fornecer copia do mapa do Município de Anhembi detalhado com todas as
referencias, inclusive rodovias e áreas de expansão urbana em alta escala; 2 - Outras
informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por 07 votos favoráveis e
01 ausência.
5) REQUERIMENTO Nº 24/ 2019 de autoria dos vereadores JOEL ALEXANDRE
LOURENÇO PINTO E SEBASTIÃO DE QUADROS NETO o qual requerem 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 a saúde, segurança e o
bem estar dos munícipes que residem nas casas da Rua Iraí da Silva Quadros, bairro Morada do
Sol; Assim, solicita-se: 1 - Ao Setor competente, informar mediante planilha orçamentária e
toda documentação pertinente qual o gasto dessa obra de recapeamento da Rua Iraí da Silva
Quadros; 2 - Informar se a obra em questão seguiu os parâmetros necessários (exemplo; boca
de lobo, escoamento de agua, caída necessária para escoamento, espessura do asfalto) para o
seu regular cumprimento; 3 - Informar se foram feitos laudos ou estudos e quais profissionais
assinaram, apresentado cópia de toda documentação pertinente; 4 - Informar, se a Prefeitura
tem algum plano ou solução para sanar esse problema que afeta os moradores da Rua em
questão; 5 - Informar, se a Prefeitura poderá estipular um prazo para sanar essa demanda; 6 Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Aprovado por 07 votos
favoráveis e 01 ausência.
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6) REQUERIMENTO Nº 25/ 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 necessidade de
controle efetivo de zoonose e castração de animais; Considerando a necessidade de se
implantar em nosso município a Casa dos Animais; Assim, solicita-se: 1 - Solicita-se ao setor
competente, que implante em nosso município o mais rápido possível a Casa dos Animais; 2 Solicita-se que a Casa dos Animais seja implantada no prédio Municipal situado na Rua
Guilherme Terni, antigo PSF; 3 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
7) REQUERIMENTO Nº 26/ 2019ADOR AUTOR: 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 abandono do prédio
que seria destinado a ser “Centro Cultural de Anhembi”. Assim, solicita-se: 1 - Ao setor
competente, informar se o prédio que seria destinado Centro Cultural será utilizado por essa
Administração; 2 - Ao setor competente, informar quem é o responsável pela manutenção dos
prédios públicos, haja vista, os vidros do prédio do Centro Cultural estarem quebrados conforme
fotos anexadas e possuir grandes infiltrações; 3 - Ao setor competente, informar se é feito o
controle epidemiológico dos prédios públicos, sendo que o referido prédio encontra-se com
grande acumulo de agua parada; 4 - Solicita-se que o centro comunitário do Bairro Morado do
Sol que atualmente está sendo ocupado pela secretaria da cultura e educação passe a ter seu
funcionamento no prédio destinado ao Centro Cultural, objeto desse requerimento. Desta forma
os bairros Morada do Sol, Nossa Senhora dos Navegantes e Jardim Cruzeiro possam utilizar o
Centro Comunitário acima citado; 5 - Outras informações que entenderem pertinentes de
explicações. Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
8) REQUERIMENTO Nº 27/ 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 necessidade de
fiscalização do patrimônio público; Assim, solicita-se: 1 - Ao setor competente, informar se o
prédio da creche é vistoriado e se está em dia com as devidas manutenções (instruir com
documentos); 2 - Ao setor competente, informar quem são os responsáveis pelo pleno
funcionamento da creche Nova Anhembi; 3 - Ao Setor competente, informar se os banheiros da
creche estão em pleno funcionamento; 4 - Ao setor competente, informar porque banheiros da
creche Nova Anhembi estão servindo de deposito de colchões e cadeiras conforme foto em
anexo; 5 - Ao setor competente, informar se as torneiras da creche passam por manutenção
periódica (instruir com documentos), pelo fato das mesmas estarem vazando por vários dias
conforme relatos e fotos em anexo, e qual medida será adotada para resolver esse problema; 6 Ao setor competente, informar qual o estado de conservação dos móveis do refeitório, sendo
que os mesmos encontram-se debaixo de sol e chuva (foto anexo) e porque do descaso,
lembrando que a vereadora Kelly já requereu a compra de novos móveis; 7 - Ao setor
competente, informar com que freqüência é realizada a manutenção e vistoria nos telhados da
creche (instruir com documentos), haja vista a grande quantidade de goteiras, inclusive na
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cozinha em cima do fogão conforme relatos e fotos anexadas e qual medida será adotada para
sanar esse problema; 8 - Outras informações que entenderem pertinentes de explicações.
Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
9) REQUERIMENTO nº. 28/2019 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 a necessidade de
tratar com transparência o patrimônio público. Assim, solicita: 1 - O veículo municipal de placas
FZX 5141 é patrimônio da Prefeitura Municipal? Se sim, qual o setor responsável pelo veículo?
2 - Com qual recurso foi adquirido o citado veiculo de placas FZX 5141? 3 - Qual é o funcionário
público municipal responsável pela liberação de rodagem deste veiculo? 4 - De qual setor
pertence esse determinado veiculo? 5 - Esse veículo esta sendo utilizado pela fiscalização
tributária? Se sim, por qual motivo? Explicar e justificar, inclusive a que fim se destinou entre o
ano de 2018 até o presente momento. 6- Quem foi que procedeu a formal autorização de
rodagem do referido veículo para o período compreendido entre 2018 até o presente momento?
7 - Quem são os condutores do veículo de placas FZX 5141 no período de 2018 até a presente
data? Solicita ainda: 1 - Apresentação da planilha de quilômetros rodados do veículo de placas
FZX 5141 (fichas diárias) contendo abastecimento e nome (s) de condutor (es). 2 - Local onde é
guardado o referido veículo? 3 - Outras informações e documentos que entender pertinentes.
Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.
10) REQUERIMENTO Nº 29/2019 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: Considerando questionamento de professores da rede
municipal de ensino; Assim: 1 - Informar a relação dos professores da rede estadual que
exerçam qualquer função ou cargo de livre nomeação e exoneração junto à Prefeitura de
Anhembi (em qualquer Departamento); 2 - Informar qual o horário de serviço que exercem junto
à Prefeitura de Anhembi, apresentando cópia do controle de horário; 3 - Outras informações
sobre o assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos. Aprovado por 07 votos
favoráveis e 01 ausência.
11) REQUERIMENTO Nº 30 /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: 1Considerando as recentes chuvas ocorridas durante o mês de fevereiro em que, mais uma vez,
evidenciaram os problemas na estrutura do prédio da EMEI Nova Anhembi, conforme filmagem
em anexo; 2- Considerando que as goteiras colocam em risco a integridade física das crianças e
servidores da EMEI, além de causarem prejuízos materiais; Assim: 1 - Informar qual a previsão
que a Administração municipal possui para sanar estes problemas; 2 - Informar se o
Departamento de Educação já possuía o conhecimento destes problemas. Em caso afirmativo,
por qual motivo não foi sanado até a data do presente requerimento? 3 - Outras informações
sobre o assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos. Aprovado por 07 votos
favoráveis e 01 ausência.
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12) REQUERIMENTO nº. 31/2019 de autoria dos vereadores ANIZIO TOBIAS FILHO,
SEBASTIÃO DE QUADROS NETO, JOEL ALEXANDRE LOURENÇO PÍNTO, KELLY
CRISTINA DE SOUZA REIS E ROGÉRIO ÂNGELO WINCKLER 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 a necessidade de tratar com transparência
o patrimônio público. Considerando, o corte de eucaliptos realizado na Rua Elias Jacob ao lado
do campo de futebol no distrito de pirambóia; Assim, solicita: 1 - Informar se foi à Prefeitura
Municipal que realizou o corte das arvores, em caso negativo, apresentar qual empresa realizou
a derrubada das requeridas arvores e enviar copia do contrato assinado pela empresa e também
à documentação dos equipamentos usados no requerido serviço; 2 - Informar se essa madeira
foi retirada em parceria com terceiros. Qual o método utilizado pela Prefeitura para retirada
dessas madeiras, ou se o prestador de serviço (cortador da madeira) recebeu a madeira (bem
público) em troca do corte, como forma de compensação pelo serviço, em caso positivo instruir
com a documentação pertinente e notas fiscais do serviço; 3 – Informar, se a Secretaria do Meio
Ambiente Municipal realizou algum tipo de estudo ou emitiu laudo, em caso positivo instruir esse
requerimento com a devida documentação pertinente; 4 - Ao setor competente, para que nos
informe quem foi o responsável pela ordem do corte dos eucaliptos ao lado do campo de futebol
Rua Elias Jacob no distrito de pirambóia; 5 - Enviar copia da ordem do corte expedida pelo setor
competente; 6 - Por qual motivo e para que foram destinadas as lascas e vigotas e as pranchas
tiradas das arvores derrubadas, conforme fotos em anexo; 7 - Informar a quantidade de madeira
que foi extraída após a derrubada das arvores; 8 - Enviar documentos e fotos que comprovem a
utilização dessas madeiras em qualquer setor da Prefeitura municipal; 9 – Informar, mediante
cópia a nota fiscal do instrumento de corte utilizado para a retirada da madeira;10 – Informar, se
essa atividade (corte de madeira) está de acordo com a legislação ambiental vigente em nosso
País; 11 - Outras informações sobre o assunto que entenderem relevantes de esclarecimentos.
Aprovado por 07 votos favoráveis e 01 ausência.

13) MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES Nº 03 /2019 de autoria da vereadora
Kelly Cristina de Souza Reis o qual apresenta-se à mesa, ouvido o Plenário e dispensadas às
formalidades regimentais, Moção de Aplausos e Congratulações a todas as mulheres
Anhembienses pelo Dia Internacional da Mulher, 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 18 / 03 / 2019 às 19 Hrs
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