REQUERIMENTO Nº 001/2017

- Considerando que em pesquisa regional constatamos que Anhumas é um
dos poucos municípios a não conceder o VALE ALIMENTAÇÃO aos servidores públicos municipais;
- Considerando que vários municípios já aprovaram Leis para a concessão do
VALE ALIMENTAÇÃO e que para tanto, devem incluir dotações nas suas Peças Orçamentárias e a sua
previsão;
- Considerando que a concessão do VALE ALIMENTAÇÃO, é bem vista pela
administração atual e que foi até matéria colocada no período eleitoral com chance de ser
implementada ;
- Considerando finalmente, que já foram efetuadas varias tentativas para a
concessão do VALE ALIMENTAÇÃO, inclusive com Emenda a Lei Orçamentária Anual de 2017, mas que
esbarrou na falta de previsão legal para a sua efetivação:
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que o Senhor Chefe
do Executivo informe a esta Casa de Leis:
01- Se existe alguma previsão ou proposta a ser apresentada no ano de 2017 para
a concessão do VALE ALIMENTAÇÃO?
02- Em caso afirmativo para quando é a previsão para a sua efetivação?
03- Se o município ira incluir a previsão legal em suas Peças Orçamentárias, PPA
2018/2021 - Plano Plurianual e LDO 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, dotações destinadas a
viabilizar a concessão do VALE ALIMENTAÇÃO.

JUSTIFICATIVA
O VALE ALIMENTAÇÃO tem por finalidade, servir de incentivo e motivação ao
desempenho positivo dos servidores públicos municipais de Anhumas, visto que ele
iria melhorar a qualidade de vida dos mesmos. Nesse sentido o presente
Requerimento espera a resposta afirmativa quanto a sua concessão, uma vez que os
servidores não contam com qualquer outro benefício que não sejam os
quinquenios na sua remuneração mensal.
Plenário João Lucas Mariotto, 03 de Fevereiro de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR
CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

FABIO RIBEIRODA SILVA
VEREADOR
GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

REQUERIMENTO Nº 002/2017

Requeremos à Mesa na forma regimental, após
ouvido o Douto Plenário, que seja oficiado ao Reverendíssimo
Padre Wilton José Milhorança MOÇÃO DECONGRATULAÇÕES,
pelo brilhante trabalho prestado a comunidade do nosso município,
enquanto Padre da Paróquia Santa Luzia de Anhumas, com um
maravilhoso trabalho desenvolvido, tanto na área social como
religiosa.
Requeremos ainda, na forma regimental, depois de
ouvido o Douto Plenário, considerando o que dispõe o Regimento
Interno desta Casa De Leis em seu Artigo 133º, alínea d, no que
tange a concessão de Cidadania Honorária, seja concedido ao
PADRE WILTON JOSÉ MILHORANÇA,o título de
CIDADÃO ANHUMENSE.

JUSTIFICATIVA
Wilton José Milhorança, nasceu em 13/01/1984 em Presidente
Bernardes, onde residiu com seus pais agricultores no Bairro Santo Antonio, onde foi
batizado e viveu boa parte de sua vida.
Foi ordenado em 10/06/2011 e no mes de julho do mesmo ano
chegou a nossa cidade para ajudar a Paróquia durante a enfermidade do saudoso
Padre Nivaldo.
No final do ano de 2016, tivemos a despedida do Padre
Milhorança, que prestou serviçosa nossa comunidade , iniciada em julho de 2011,
sendo então 5 anos e 5 meses dedicados não somente a evangelização, mas a
realização de grandes sonhos, reforma das capelas rurais, melhoria nas estruturas
paroquiais, recebeu doação de terrenos para futuras capelas da cidade e por fim deu
inicio a obra de construção do novo Centro Pastoral Catequético, que substituirá as
antigas salas de catequese.
Temoscerteza de que essa passagem do Padre Milhorança por
Anhumas, ficara na lembrança de nossa comunidade, muito agradecida, pelo
maravilhoso trabalho, pela sua reconhecida liderança com influencia positiva e cristã,
através de seu exemplo de Padre e também cidadão, junto aos fieis e toda
comunidade anhumense

Obrigado Padre Milhorança, nossa cidade agradece os frutos do
seu trabalho, feitos com seriedade e competência, na prestação generosa de seu
serviço para toda nossa população, sem distinção ou preconceito a todos que o
procuraram.
Ante o exposto e atendido as formalidades de praxe, requeiro
que seja enviada copia desta ao homenageado, PADRE MILHORANÇA com os
cumprimentos desta Casa de Leis.
Histórico vocacional do Padre Wilton José Milhorança.

Wilton José Milhorança Nasceu aos 13 de janeiro de 1984 em Pres. Bernardes e
foi Batizado na Capela Santo Antônio, Bairro rural de Pres. Bernardes no dia 12 de
setembro de 1984. Foi crismado aos 26 de setembro de 1998 na Paróquia de Presidente
Bernardes.
Filho de José Milhorança e Cleuza Ap. CeraziMilhorança.
Aos 13 de janeiro de 2002 foi aceito no Seminário Menor N.S. Mãe da Igreja.
Cursou o 1º e o 2º Propedêutico. Em 2004 iniciou o curso de filosofia na Faculdade
João Paulo II em Marilia, na qual se formou bacharel em 2006. Em 2007 iniciou o curso
de teologia, na mesma Faculdade, onde concluiu esses estudos.
Recebeu os ministérios de leitor e acolito no dia 1 de fevereiro de 2009.
Sua experiência vocacional se iniciou muito cedo. Desde criança acompanhava os
pais na comunidade Santo Antonio, capela rural de Pres. Bernardes (atualmente
pertence à paróquia de Emilianópolis). Sua mãe sempre fez parte do grupo de canto, e
foi ai que fez sua primeira experiência pastoral. Seus pais o presentearam com um
chocalho (afoxé-instrumento de percussão) com o objetivo de incentivar sua
participação nesse grupo de canto. Ele extremamente tímido, escondido atrás do seu tio
que tocava bateria, começou a arranhar um tímido ruído. Não demora muito seus pais
agora o presentearam com um pequeno teclado. Então começou a fazer aulas para
aprender a tocar. Ainda adolescente já tocava teclado nesse mesmo grupo e também nas
novenas de Natal e Campanha da Fraternidade no seu setor.
Fez catequese com muito afinco e ao terminar a crisma começou a dar catequese.
Na 3ª etapa da eucaristia foi premiado por ser o catequizando mais participativo (por
nunca ter faltado), e nesse período participava também do Grupo de Jovens do Bairro.
Em casa começou a trabalhar muito cedo com a família, no campo. Aos 13 anos
já estudava a noite para poder trabalhar durante o dia. Tirava leite, trabalhava na roça e
na pecuária. Essa experiência foi fundamental em sua vida. Foi nessa vida rural que
pode mergulhar em sua existência, pensar sobre a vida, sobre Deus e refletir sobre sua
vocação. Nessa experiência simples da roça, muitas vezes no total silêncio, encontrou
sentido para a vida. Segundo ele: foi uma vida árdua, mas plenamente gratificante.
Tanto que até hoje nas férias ainda vai para a “lida” com a família.
Mesmo tímido, era um jovem alegre e muito feliz. Gostava de tudo. Saia com
amigos em festas, e ia aos rios perto de casa - gosta muito de nadar -, namorou, fez
esporte, brincou muito, principalmente quando os amigos da PJ se encontravam.
Sua família foi sempre unida e de muita fé. Todos participativos na comunidade.
Ele sempre acompanhou seus pais, eles são parte fundamental da sua vocação. A família
é tão importante, que escolheu como lema de sua ordenação diaconal: “Eu e minha

Família serviremos ao Senhor”. É uma passagem do livro de Josué 24, 15, que sempre o
marcou, pois expressa de fato o que é a sua família: tementes e servidores ao Senhor.
Desde criança tinha certa vontade de ser padre, mas era ainda tudo muito inocente.
Sem falar da timidez. Ficava olhado o padre celebrando, sua vestimenta, sua sandália (a
sandália era marcante, era como se fosse algo íntimo do padre que na época era o Pe.
Wilson Lobo) e manifestava um desejo de estar no lugar dele. Porem, muito inocente
achava que padre caía do céu, não imaginava o que Deus o reservava. Com o tempo
nem lembrava mais desse sentimento, alguns anos depois, já para terminar o colegial, é
que bateu uma forte vontade de ser padre novamente. O detalhe agora é que por
intermédio de um colega da sala, que era vocacionado, descobriu como se fazia para ser
padre. Nesse período foi marcante para o seu discernimento o testemunho de alguns
seminaristas em uma missa para estudantes e, também a visita de uma irmã religiosa nas
salas de aula.
Após a visita da irmã, ele que estava namorando, pediu um tempo para refletir
melhor sobre o que queria. Isso foi em agosto de 2001. Em janeiro de 2002 fez a
semana dos novatos e então ingressou no seminário.
Em todo esse processo de formação foram marcantes, os bons amigos que
encontrou, tanto nas pastorais, como no seminário. Amigos verdadeiros que o ajudaram
no discernimento vocacional. Pessoas que o levaram e o levam a experimentar o amor
do próprio Deus.
A ordenação Presbiteral aconteceu no dia 10 de junho de 2011 no ginásio de
Esportes de Presidente Bernardes. Lema da Ordenação: “Agora vai, Eu estarei em sua
boca e te direi o que as de falar.” Ex 4,12
PLENARIO JOÃO LUCAS MARIOTTO,10 de Fevereiro de 2.009

Gisele de Capua Souza
Vereadora

Cesar Alves Barbosa
Vereador

José Luis Lopes Ascencio
Vereador

Fabio Ribeiro da Silva
Vereador

REQUERIMENTO Nº. 003/2.017

Requeiro à Mesa na forma regimental, após ouvido o Douto
Plenário, que seja oficiado ao Revmo. Padre Marcos Paulo Cestare de
Souza, MOÇÃO DECONGRATULAÇÕES, em virtude de sua posse como
PÁROCO na Paróquia Santa Luzia de Anhumas,ocorrida

no dia 28 de

Dezembro de 2016, na Igreja Matriz, localizada na Praça Padre João kivilus,
s/n, em Anhumas - SP, com a celebração Eucarística presidida por Dom
Benedito Gonçalves dos Santos, Bispo Diocesano de Presidente Prudente –
SP.

JUSTIFICATIVA
Senhores vereadores: No último dia 28 de Dezembro de
2016, a comunidade de Anhumas teve a grata satisfação de assistir a posse do
Padre Marcos, junto à Paróquia Santa Luzia de Anhumas.
É um fato de extrema importância , visto que, teremos a
continuidade da presença de uma Padre na nossa comunidade e, para tanto
queremos dar a ele as boas-vindas e desejar um feliz e fecundo ministério em
nossa cidade.
Segundo São João Maria Vianney: " O Sacerdote não é
para si, mas para vós".
Sinta-se acolhido, amado e respeitado por nós desta Casa
de Leis e por certo por toda a nossa comunidade e para tanto, colocamo-nos a
sua disposição.
Ante o exposto e atendido as formalidades de praxe,
requeiro que seja enviada copia desta ao PADRE MARCOS, com os

cumprimentos desta Casa de Leis, e com a assinatura dos nobres vereadores
signatários.

PLENARIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 10 de Fevereiro de 2017.

Gisele de Capua Souza
Vereadora
Vereador

José Luis Lopes Ascencio

Antonio Silva Nascimento
Vereador

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereador

Cesar Alves Barbosa
Vereador

Fabio Ribeiro da SilvaOdair Dias Cavalcante
Vereador
Vereador

Rafael Felippe Celeste Bega
Vereador

REQUERIMENTO Nº 004/2017

Considerando que vários municípios já aprovaram Leis para que a
Licença Maternidade passe de 120 para 180 dias, inclusive do município de Santo
Anastácio, com cópia anexa de publicação no Jornal O Imparcial, com a concessão de
LICENÇA GESTANTE por 180 (cento e oitenta) dias a servidora pública municipal;
Considerando que já existem váriaspropostas deste Vereador para tal
medida, através da Indicação 001/2009 de 26/01/2009, Indicação 008/2014 de
19/01/2014 e o Requerimento 07/2016 de 17/10/2016, todos sem resultados ou
aval do Ex. Prefeito Municipal, inclusive do Requerimento 07/2016 que nem foi
respondido;
Considerando das conseqüências positivas
que tal medida
propiciaria, beneficiando a saúde e o desenvolvimento do bebe e no bem estar das
futuras mamães, alem da possibilidade de estender a amamentação exclusiva até os
seis meses de vida do bebe.
REQUEIROa mesa na forma regimental, ouvido o plenário,
que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
01- Se a atual administração já esta fazendo estudo para a implantação da
medida, que será muito bem vistas pelos servidores municipais?
02-Em existindo, qual a previsão para a elaboração do Projeto de Lei propondo
que a Licença Maternidade passe de 120 para 180 dias ?

Plenário João Lucas Mariotto, 20 de Fevereiro de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 005/2017

REQUEIRO a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, que
o Senhor Prefeito Municipal, que informe e encaminhe a esta Casa de Leis, as
seguintes informações:
01020304-

Quais os Conselhos Municipais estão ativos?;
Como se deu a forma de constituição?;
Qual o período de vigência?;
Quais os membros que compõem cada Conselho? Esta composto de
forma igualitária e proporcional? Favor relacionar cada membro e sua
função na sociedade ou função no quadro dos funcionários do
município?;
05- Quando será a renovação dos mesmos? Como será a divulgação para
tal:
06- Qual a forma utilizada pelo município ou pelo Conselho para informar a
comunidade do local e dia e horário das reuniões?

Sabemos que os Conselhos Municipais tem fundamental
importância na vida da comunidade, portanto, gostaríamos de que fosse
mantido este e os demais vereadores, além da população, informados da
sua composição e das reuniões para participação.
Para maiores esclarecimentos colocar a disposição todos os
documentos comprobatórios onde demonstram os atos praticados por esta
administração, caso for necessário, examinar “in Loco”

Plenário João Lucas Mariotto, 20 de Fevereiro de 2017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 006/2017

Requeiro a mesa após ouvido o douto plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta
Casa as seguinte informações:
Se existe no sistema viário do município, mais precisamente na
estrada de acesso ao “ASSENTAMENTO MANÁ”. Conhecido como BANCO
DA TERRA, o registro e reconhecimento como estrada vicinal. Em caso
afirmativo, qual o nome desta estrada:
JUSTIFICATIVA:
Para regularizar os endereços dos assentados e demais
proprietários vizinhos e que utilizam tal via para acessar suas propriedades,
além de possibilitar a manutenção da mesma, buscando verbas do governo do
Estado, vez que, tem que ser reconhecida pelos órgãos competentes,
Exemplo: pleitear uma ponte de cimento naquele local, possibilitando os
agricultores daquela região escoar sua safra, bem como, receber insumos para
plantio. Sabemos que houve grave acidente com caminhão que caiu ante o
peso, causando prejuízos ao município.
Para maiores esclarecimentos. Colocar a disposição todos os
documentos comprobatórios onde demonstram os atos praticados por esta
administração, caso necessário, examinar “in loco”.
Plenário João Lucas Mariotto, 23 de Março de 2017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 007/2017
Requeiro à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, que seja
oficiado à SABESP, no sentido que, estivemos na Estação de Tratamento de
Esgoto de Anhumas, e constatamos problemas naquele local, e nesse sentido,
solicitamos as devidas providencias , considerando que os moradores das
imediações, reclamam que, dos sete AERADORES existentes na ETE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, apenas dois estão funcionando,
um não se encontra no local, outro jogado na lateral da ETE e outros três estão
dentro da lagoa, mas não estão funcionando, e nesse sentido solicitamos
informar a esta Casa de Leis através de oficio:
01- Se já sendo providenciado o conserto dos cinco aeradores?
02- Se em caso positivo, para quando esta previsto a sua reinstalação e seu
funcionamento?

JUSTIFICATIVA
Considerando que os aeradores resolveram os problemas
de odor na Estação de Tratamento de Esgotos de Anhumas, os moradores das
imediações e de toda a cidade, agradecem o bom trabalho realizado pela
Sabesp e, solicitam a inspeção e conserto dos aeradores que não estão em
funcionamento, pois já se percebe o odor nas imediações, já se estendendo
por toda a cidade e para tanto, solicitam providencias urgentes no sentido de
solucionar o problema.
Solicito a Secretaria Diretora desta Casa de Leis, que se
oficie ao Senhor Prefeito Municipal, e que o mesmo interceda junto a SABESP,
para a solução dos problemas, bem como oficie também a Srª. Mari Inês de
Jesus dos Santos, Gerente de Setor da SABESP – Regente Feijó/SP,
encaminhando cópia do presente requerimento.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO,03 DE ABRIL DE 2017.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 008/2017
Considerando os pedidos anteriores, a exemplo do
REQUERIMENTO 05/2015, em anexo, em que solicitamos a construção em
Anhumas de um "CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO";
Considerando a nossa proposta, também para a construção do “CCI
- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO”, que foi apresentada para o
ORÇAMENTO ESTADUAL de 2017, na Audiência Pública realizada no dia
12/07/2016 no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente, com a
presença do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo,
Marcos Antônio Monteiro, conforme Oficio 036/2016 em anexo.
Requeremos à Mesa, na forma regimental, após
ouvido o Douto Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
FLORIANO PESARO, Secretário de Estado do Desenvolvimento Social do
Estado de São Paulo, ao Sr. Mauro Bragato, Diretor do CDR - Centro de
Estudos de Desenvolvimento Regional de Presidente Prudente, para que
intercedam e reivindiquem junto Sr. Governador do Estado, solicitando a
construção de um “CCI – Centro de Convivência do Idoso” no município de
Anhumas.

JUSTIFICATIVA
O Município de Anhumas ainda não tem um espaço adequando para
os Idosos, e nesse sentido, seria de grande utilidade à construção de um Centro de
Convivência do Idoso, e as inúmeras atividades que nele poderiam ser desenvolvidas
e ampliadas as já existentes, com a criação de um espaço maior, mais confortável e
adequado.
REQUEREMOS a Secretaria Diretora desta Casa de Leis, para que
envie cópia do presente para conhecimento, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Anhumas, ao Diretor do CDR - Centro de Desenvolvimento Regional de Presidente
Prudente, Mauro Bragato e ao Excelentíssimo Senhor Floriano Pesaro, SECRETÁRIO
DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, para
estudos e encaminhamento.

PLENARIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 03 de Abril de 2.017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 009/2017
- Considerando que a Quadra de Areia localizada na
Praça Arnaldo Obregon, que inclusive tem cobertura, não vem sendo usada
inadequadamente pela população em geral e sendo alvo de reclamações dos
moradores do bairro;
- Considerando que aquele espaço,
vem inclusive causando infiltrações em residências vizinhas;
- Considerando que o local acima
citado, sem a devida manutenção e proteção, tem apresentando sinais de
deterioração;
- Considerando que por estar com a
cerca de telas danificadas tem facilitado a entrada de cães e gatos e
contaminando a areia e levando perigos de transmissão de doenças
contagiosas;
- Considerando que aquele espaço
poderia ter melhor aproveitamento pela comunidade do bairro, bem como pelo
poder executivo e por toda a população, e ser usando para a realização de
Feiras Livres, Shows, Eventos e diversas atividades, otimizando aquele
espaço, hoje praticamente ocioso.
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o
Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
01- Se existe a possibilidade de transformar aquele
espaço em uma QUADRA DE USO MULTIPLO, inclusive estendendo a
cobertura
e também o piso total daquele espaço, para a realização de
múltiplas atividades e eventos, mantendo ainda, uma quadra de esportes
removível, a exemplo do Piso de Uso Múltiplo em Presidente Prudente?
02- Em sendo positiva a sugestão apresentada, se o
município poderia fazer um projeto para a construção da QUADRA DE USO
MULTIPLO, inclusive buscando recursos financeiros junto ao Governo
Estadual e Federal?
Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Abril de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 010/2017
Considerando que existe uma área de terrenos, no cruzamento das
RuasAntonio de Holanda Cavalcante com a Rua José Lopes Martins, ao lado
da ETE - Estação de Tratamento de Esgotos da SABESP, solicitamos ao
Exmo. Sr. PrefeitoMunicipal as seguintes informações:
01- Se a área citada no endereço acima é de propriedade do município?
02- Em caso afirmativo qual a finalidade da mesma?
03- Independente da sua condição de domínio público ou afetada, ou sobre
outra condição existente, qual a possibilidade para que possa fazer a doação.
de terrenos para pessoas carentes e de baixa renda?

JUSTIFICATIVA
Considerando que tivemos quase 500 (quinhentas ) inscrições para as
106
casas do Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti, fica evidente o grande
DEFICIT HABITACIONAL no município e, nesse sentido, o objetivo do
presente requerimento, é da possibilidade da doação de terrenos, no endereço
acima mencionado e, favorecer pessoas carentes e de baixa renda do
município, que são obrigados a pagar aluguel, comprometendo o baixo salario
que recebem, isso quando estão empregados e ainda na condição de ter
que morar de favor com familiares.

Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Abril de 2017

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADO

REQUERIMENTO Nº 011/2017
Considerando que foi aprovada a Lei 563/2017 do Poder Executivo,
que regulamenta a Frente de Assistência ao Trabalhador;
Considerando o caráter emergencial da Lei, que tem como objetivo
dar ocupação, renda, qualificação profissional e formação cívico-social aos
desempregados residente no município de Anhumas, solicitamos ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal as seguintes informações:
01- Quantos auxílios-desemprego já foram concedidos ?.
02- Em tendo sido concedido, qual o nome das pessoas beneficiadas, em
qual atividade foi desenvolvido o trabalho e a quantidade de dias
trabalhados?.
03- Se dentro do previsto na Lei 563/2017, já foi realizado alguns curso de
qualificação profissional e se o foi qual o curso ministrado e o nome das
pessoas que frequentaram os referidos cursos?.

JUSTIFICATIVA
Considerando que somos questionados sobre a Frente de Trabalho,
estamos através do presente buscando informações sobre as ações que
foram tomadas com relação a Lei 563/2017.
Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Abril de 2017

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 012/2017

Considerando que temos ainda algumas ruas do município que não
são servidas pela rede de esgotos;
Considerando que os moradores do prolongamento da Rua José
Lopes Martins, abaixo do Portão principal do Cemitério Cristo Redentor, não
são servidos pela rede de esgotos;
Considerando que os moradores são obrigados a construção de
fossas sépticas, o que causa transtornos como o solapamento em épocas de
chuva, ou até o seu afundamento, aliado ao fato da questão de saúde pública;

Requeiro a mesa, depois de ouvido o plenário, que se oficie
a SABESP, através da Srª. Mari Inês de Jesus dos Santos, Gerente de Setor –
Regente Feijó/SP para informar a esta Casa de Leis:
- Se existe projeto para a construção da rede de esgotos no local acima
mencionado;
- Se existe para quando esta previsto o inicio da construção:
- Se não existe, que se façam estudos para a construção urgente da rede de
esgotos naquele trecho de rua, tal a necessidade e beneficio desse
melhoramento para os moradores:
.

Plenário João Lucas Mariotto, 19 de Maio de 2017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº. 013/2.017

MOÇÃO DE APOIO
CONSIDERANDO que esta em tramitação no Congresso
Nacional, a Reforma Previdenciária, que modifica a vida dos brasileiros em
relação à aposentadoria;
CONSIDERANDO que cada categoria ou classe tem atuações
especificas que diferem as condições para aposentadoria;
CONSIDERANDO as particularidades da classe dos Agentes
de Segurança Penitenciária, em especial as condições insalubres e perigosas
vivida pelos seus servidores;
CONSIDERANDO o Principio da Isonomia, em que os méritos
devem ser tratados de modo igual e, as situações desiguais, desigualmente, já
que não se deve haver distinção de classes que possuem situações
semelhantes;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou inconstitucional, o direito de greve de servidores públicos de órgãos
de segurança, em caráter de repercussão geral e, estendeu a restrição aos
Agentes de Segurança Penitenciária, colocando-os no mesmo patamar que os
funcionários das carreiras policiais;
CONSIDERANDO que os policiais estão inclusos no texto da
Reforma Previdenciária com regras especiais;
CONSIDERANDO que os Agentes de Segurança Penitenciaria,
reivindicam a inclusão da categoria na aposentadoria especial.

REQUEREMOS na forma regimental, a aprovação da presente MOÇÃO
DE APOIO à categoria dos Agentes de Segurança Penitenciária, de nossa
cidade, do estado de São Paulo e de todo o pais, por questão de justiça e
igualdade, a fim de que, sejam incluídos na Reforma da Previdência de forma
especial, nos moldes das demais forças policiais.

REQUEREMOS ainda que se de ciência do presente a
Câmara dos Deputados Federais, ao Senado Federal e aos sindicatos
paulistas SINDASP, SINDICOP E SIFUFESP.
PLENARIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 29 de Maio de 2017.

Gisele de Cápua Souza
Vereadora

Antonio Silva Nascimento
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereador

Fabio Ribeiro da Silva
Vereador

José Luis Lopes Ascencio
Vereador

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Cesar Alves Barbosa
Vereador

Odair Dias Cavalcante
Vereador

Rafael Felippe Celeste Bega
Vereador

REQUERIMENTO Nº 014/2017
Considerando a falta e a necessidade de melhorias nas
calçadas do Jardim Esplanada;
- Considerando que muitas das calçadas que foram
construídas pelo município, apresentaram problemas e defeitos na sua
execução;
- Considerando que ainda existem vários locais que ainda
não contam com calçadas em frentes das residências;
- Considerando que o Município, através de Lei, já fez à
aquisição de materiais e, na disponibilidade a mão de obra para construção
de calçadas, por doação as famílias carentes.
-

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o
Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
01- Se existe a possibilidade e intenção do Senhor Prefeito,
em reeditar a LEI 0114/2001 e, nesse sentido propiciar a
execução e correção das calçadas do Jardim
Esplanada?
02- Em caso afirmativo, quando tais ações poderiam ser
iniciadas?

Plenário João Lucas Mariotto, 07 de Junho de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 015/2017
- Considerando que na saída de Anhumas, existia a antiga Estrada Boiadeira,
que na época, tinha seu início, numa faixa aproximada dentro dos 13 (treze)
metros a esquerda da Rua Padre João Kivilus, no sentido cidade/bairro, tendo
como referencia o atual imóvel de numero 221, do outro lado da citada rua e
continuava por mais 120 metros até a Rua Ivo Osvaldo Dundi, mais 35 (trinta e
cinco) metros, dentro de uma área de aproximadamente 2880 m2;
- Considerando que atualmente a Antiga Estrada Boiadeira, recebeu o prefixo
AHM-010, e seu inicio é no final da Rua Ivo Osvaldo Dundi em direção ao
Pesque Pague,
- Considerando que com a mudança do inicio da antiga Estrada Boiadeira,
atual AHM-010, toda a área de 2880 metros acima citada, devem
supostamente pertencer ao município.
- Considerando finalmente, o questionamento por vários cidadãos sobre a área
acima mencionada, REQUEIRO a Mesa, na forma regimental, que o Exmo.
Senhor Prefeito Municipal nos informe e responda aos seguintes
questionamentos:
01- Se a área de aproximadamente 2880 metros, acima citada e localizada
entre a antiga Boiadeira e a Rua Padre João Kivilus, fazendo fundo com
o 25 metros finais da Rua Ivo Osvaldo Dundi, prolongando por mais 10
metros, onde não mais existe a referida estrada, é de propriedade do
município?
02- Em caso afirmativo qual a possibilidade de utilização da área para fins
de doação de terrenos para famílias carentes para fins de habitação ou
ainda seu direcionamento para construção de prédios públicos, como
Centro de Convivência do Idoso, Biblioteca, Cozinha Piloto, etc.?

Plenário João Lucas Mariotto, 22 de Junho de 2017

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 016/2017

- Considerando que a revisão do estatuto do servidor municipal é uma
reivindicação dos funcionários .
- Considerando que no dia 24 de março de 2017, foi aprovado por esta casa, a
indicação 032/2017 de minha autoria, que trata deste assunto.

REQUEIRO a mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, que o Senhor
Chefe do Executivo informe a esta casa de Leis:
01-Se está sendo realizado algum estudo para atualização e revisão do
Estatuto e quais
02-Essa sendo negativa, se há previsão para início de estudos e discussões
sobre o assunto.

Plenário João Lucas Mariotto, 23 de junho de 2017.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

REQUERIMENTO Nº 017/2017
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
Pela presente queremos homenagear o Movimento da Igreja Católica
denominado RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA, que comemora seu
Jubileu de Ouro – 50 anos de Evangelização pelo poder do Espírito Santo.
-Considerando que é um movimento motivado pelo novo ardor missionário
- Considerando que é composto por Grupos de oração com diversos
ministérios de serviço que atendem as diversas áreas da comunidade católica,
como família, crianças, jovens,etc
-Considerando que o Movimento já existe em nossa Paróquia há 19 anos com
o Grupo de Oração e tem grande participação com inúmeros servos a serviço.
Face ao exposto, submetemos a apreciação dos nobres vereadores a presente
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO a Renovação Carismática Católica, nesta
paróquia representada pela coordenadora Adriana Regina Barossi Trevisan
através do Grupo de Oração Buscai ao Senhor, a quem seja dado ciência da
homenagem, na secretaria da Paróquia Santa Luzia, e seja estendido a todos
os membros.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 23 DE JUNHO DE 2017.

Gisele de Cápua Souza
Vereadora

José Luis Lopes Ascencio
Vereador

Antonio Silva Nascimento
Vereador

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

Cesar Alves Barbosa
Vereador

Fabio Ribeiro da Silva
Vereador

Odair Dias Cavalcante
Vereador

Rafael Felippe Celeste Bega
Vereador

REQUERIMENTO Nº 018/2017

Considerando que a resposta ao o requerimento nº 001/2017
não atendeu aos anseios deste vereador e como já se passou algum tempo, vimos por
esta reiterar para alguns esclarecimentos e atualização da informações quanto ao
requerimento nº 001/2017.
Considerando que em vários Conselhos figurava a pessoa do
atual prefeito municipal e, estando este a frente do executivo não pode mais participar.
Considerando que este Vereador não foi comunicado da
mudança de participantes dos atuais Conselhos, diga-se, o que foi requerido.
Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta Casa, as
seguintes informações complementares:
1Se foram tomadas providencias para atualização dos
membros dos Conselhos, em caso afirmativo, como estão compostos atualmente?
2Como se deu a forma de constituição?
3Qual o período de vigência?
4A composição está atendendo a legislação específica
quanto a DIVULGAÇÃO para eleição, e a divisão das responsabilidades com a
sociedade civil? Favor relacionar cada membro e sua função na sociedade ou função
no quadro dos funcionários do município?
5Quando será a renovação dos mesmos? Como será a
divulgação para tal?
Sabemos que os Conselhos municipais tem fundamental
importância na vida da comunidade, portanto, gostaríamos de que fosse mantido
este vereador informado para participação.
Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição todos os
documentos comprobatórios onde demonstram os atos praticados por esta
administração, caso necessário, examinar “in loco”.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 23 DE JUNHO DE 2.017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 019/2017

Considerando a necessidade de se inteirar das ações dos
Conselhos municipais, da atuação dos membros e das reivindicações aos
munícipes.
Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta
Casa, as seguintes informações:
1Cópia de todas as atas das reuniões ordinárias e
extraordinárias do Biênio em vigência ou se houve eleição este ano, o que não
se espera, vez que, este vereador não foi comunicado, do Biênio anterior,
correspondente aos seguintes conselhos:
a) Conselho Municipal da Saúde;
b) Conselho Municipal da Educação;
c) Conselho Municipal da Assistência Social;

Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição
todos os documentos comprobatórios onde demonstram os atos praticados
por esta administração, caso necessário, examinar “in loco”.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 23 DE JUNHO DE 2.017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 020/2017
Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta
Casa, as seguintes informações:

Se para contratação dos serviços de transporte de alunos
“PERUEIROS”, houve alguma espécie de licitação. Em caso afirmativo qual
ato? Em caso negativo: 1- Qual fora a forma da contratação? 2- Qual o prazo
de duração?

3- Qual o preço por Km rodado? Quais as rotas contratadas e

qual a sua quilometragem individualmente? Quais os perueiros contratados e
suas rotas respectivamente?

Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição
todos os documentos comprobatórios, especialmente os contratos, onde
demonstram os atos praticados por esta administração, caso necessário,
examinar “in loco”.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 23 DE JUNHO DE 2.017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 021/2017
Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta
Casa, as seguintes informações:
1-

Quais são os cargos em comissão disponíveis hoje

no município?
2Quais são os cargos em comissão que estão
ocupados? Qual a função? Quem está exercendo? É funcionário público
redesignado? Qual a remuneração que percebe, considerando todas as
verbas?
JUSTIFICATIVA:
Considerando o discurso do chefe do executivo e alguns
membros da administração próximos de que as coisas estão apertadas e
precisando cortar gastos.
Considerando que alguns munícipes vem reclamando o
corte de medicamentos de uso contínuo, necessário a sua sobrevivência.
Considerando que o país passa por dificuldades e é
iminente a queda da arrecadação municipal e medidas poderão ser tomadas.
Para que possamos estar contribuindo com a
administração, na busca pelo caminho menos doloroso aos cidadãos
Anhumenses, mesmo que isto signifique cortar a própria carne.
Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição
todos os documentos comprobatórios, especialmente os contratos, onde
demonstram os atos praticados por esta administração, caso necessário,
examinar “in loco”.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 23 DE JUNHO DE 2.017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 022/2017
Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta
Casa, no que tange a atuação do CRAS no município, as seguintes
informações:
1234-

Quais projetos estão ativos em 2017?
Qual o custo de cada projeto?
Qual o monitor está contratado para cada projeto?
Qual o motivo do cancelamento do projeto da
CAPOEIRA?
5- Quem define quais projetos a serem implantados?
6- Qual a participação do Conselho da Assistência Social
nessa decisão? Tem ata lavrada? Em caso afirmativo,
favor disponibilizar. Em caso negativo, qual o motivo de
não participar o Conselho em tal decisão?
JUSTIFICATIVA:
Muitos adolescentes ressentem especialmente pela
paralização do projeto da CAPOEIRA e, outros projetos, como o caratê por
exemplo teve início, o que ficou muito estranho.
Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição
todos os documentos comprobatórios, especialmente os contratos, onde
demonstram os atos praticados por esta administração, caso necessário,
examinar “in loco”.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 23 DE JUNHO DE 2.017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 023/2017
Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta
Casa, no que tange aos serviços contratados e de profissionais liberais
contratados na atual administração, as seguintes informações:

1- Dos contratos com os MEI (Micro empreendedores
Individuais):
a) Cópia dos contratos;
b) Cópia de todas as notas fiscais desde 02/01/2017
até esta data;

2- Dos contratos com profissionais liberais, pessoas
físicas:
a) Quais são os contratados (todos)?
b) Qual atividade desenvolve?
c) Qual a remuneração mensal e contratual?

Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição
todos os documentos comprobatórios, especialmente os contratos, onde
demonstram os atos praticados por esta administração, caso necessário,
examinar “in loco”.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 23 DE JUNHO DE 2.017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 024/2017
Considerando a INDICAÇÃO 036/2017 de 07 de abril
de 2017, solicitando uma Cobertura externa para o abrigo de funcionários, pais
e alunos, entre o portão e o prédio da EMEF ADHEMAR PALMIRO;
- Considerando que até o presente momento não
tivemos uma resposta sobre a referida INDICAÇÃO;
- Considerando que continuam as reclamações de pais,
sobre as dificuldades em deixar os alunos na escola em dias de chuva ou
mesmo em dias de sol muito quente, inclusive de funcionários.
-

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário,
que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
01- Se existe algum projeto visando
cobertura solicitada?

a construção da

02- Em caso afirmativo, se existe a previsão e para quando
da construção da cobertura?
REQUEIRO ainda ao Diretor de Secretaria desta Casa de
Leis, , enviar cópia do presente REQUERIMENTO a Diretora da EMEF
ADHEMAR PALMIRO, para conhecimento.

Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Agostoo de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº. 025/2017

Considerando que, os Motoristas de Ambulância não tem
como dirigir os veículos e prestar assistência ao mesmo tempo aos pacientes
que são transportados nos plantões;
Considerando que, inclusive já aconteceram problemas graves
(ataque cardíaco e outros) quando os pacientes apresentam um quadro critico
que necessita de um Socorrista para acompanhamento e atendimento;

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o
Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:

01- Sobre a possibilidade de que, nos Plantões de Atendimento a
População, seja colocado em conjunto com os Motoristas das
Ambulâncias , um profissional habilitado socorrista da Saúde;
02- Em caso positivo, existe uma previsão para quando tal medida sera
tomada?
03- Em caso negativo, qual proposta seria apresentada para atender o
problema citado?

REQUEIRO ainda ao Diretor de Secretaria desta Casa de
Leis, enviar cópia do presente REQUERIMENTO
a Senhora Glaucia
Aparecida Damasceno, Assessora de Saúde do Município,
para
conhecimento.

Plenário João Lucas Mariotto, 30 de Agostoo de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 026/2017
Considerando que, não temos informações ou noticias sobre a construção
do Centro de Eventos, e somos constantemente questionados pela comunidade sobre
a referida obra;
Considerando que, foi exposta em 2009 na Câmara Municipal e na Padaria
Anhumense uma maquete muito bonita, sobre como seria o Centro de Eventos e o
que se vê hoje, não retrata nada do que foi divulgado a população;
Considerando que o os recursos previstos para a construção do Centro de
Eventos foram da ordem de R$ 719.871,95;
Considerando que o inicio das obras previstos para 04/01/2016 e seu termino
em 01/07/2016;
Considerando as tratativas efetuadas com a Diretoria do CREC – Clube
Recreativo e Esportivo Cachaça e com a diretoria da Associação Atlética Anhumense,
proprietária do terreno que foi doado a Prefeitura Municipal e onde esta sendo
construído o Centro de Eventos;

Requeiro a mesa, depois de ouvido o plenário, que se oficie ao
Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo informe ou envie a esta Casa de
Leis sobre os quesitos abaixo:
1. Porque o prazo previsto para o termino da obra não foi cumprido?
2. Porque o Projeto Inicial exibido nas maquetes não foi executado?
3. Se nos valores iniciais previstos de R$ 719.871,95 tiveram outros aditivos e qual o
custo final da obra?
Fornecer cópia do Projeto, do Contrato para a execução e de aditivos do Centro de
Eventos, bem como do Contrato do Repasse de numero 0326.303.50/2010.
5. Se na tratativa, com a Diretoria da Associação Atlética Anhumense, para que a mesma
em cedendo o terreno, teve alguma proposta ou documento de parceria com o CREC
– Clube Esportivo e Recreativo Cachaça nas dependências do clube e no Centro de
Eventos?

4.

Plenário João Lucas Mariotto, 31 de Agosto de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
Vereador

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
Vereador

REQUERIMENTO Nº 0272017
Considerando o nosso OFICIO ESPECIAL de 29/05/2017, enviado a CART,
e dentre os problemas citados, um se refere ao pedido de PONTO DE ONIBUS COM
ABRIGO, no cruzamento da SPA-552/270 Rodovia Henrique Moreno Milan e a SP270 Rodovia Raposo Tavares;
Considerando que ainda citamos o problema da dificuldade de acessar ao
Distrito Industrial, Pesque Pague Anhumas, Chácara das Paineiras, Bairro
Palmitalzinho e Noite Negra e Bairro do Popi.
Considerando a resposta da CART, através de seu Oficio Especial/2017,
com cópia anexa, que instrui que o município de Anhumas, deverá apresentar a
ARTESP, projeto solicitando implantação de um ponto de ônibus com abrigo, para que
a agência possa validá-lo e homologá-lo, bem como de um Projeto Funcional, com
dados para assegurar a viabilidade técnica, para que essa acessibilidade aos Bairros
citados sejam executadas:

Requeiro a mesa, depois de ouvido o plenário, que se oficie ao Senhor Prefeito
Municipal, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis sobre os quesitos abaixo:
01- Se a Prefeitura Municipal de Anhumas já apresentou a ARTESP, projeto

solicitando implantação de um ponto de ônibus com abrigo.
apresentar o respectivo
projeto e qual a previsão do prazo para que isso possa acontecer.
03- Se a Prefeitura já apresentou um Projeto Funcional, contendo o conjunto
de elementos necessários e suficientes que assegurem a viabilidade
técnica, respeitando as normas, critérios e procedimentos
administrativos exigidos pela agencia reguladora – ARTESP.
04- Se em caso negativo, se a Prefeitura irá apresentar o respectivo Projeto
Funcional, e qual a previsão do prazo para que isso possa acontecer?
02- Se em caso negativo, se a Prefeitura ira

JUSTIFICATIVA
Em várias oportunidades foram apresentados indicações ao Poder Executivo e a
própria CART para a execução de um Ponto de Ônibus com Abrigo e sem nenhuma
resposta, e agora a CART se manifesta quanto às orientações a serem seguidas pelo
município para que se possa construir o tão esperado PONTO DE ONIBUS, que há
muitos anos a população reclama, para poder se abrigar no cruzamento de Anhumas
com a Rodovia Raposo Tavares, quando ali precisar ficar para esperar ônibus ou
outros meios de locomoção. No segundo quesito, da necessidade de maior segurança,
aos que precisam acessar ao Distrito Industrial, Pesque Pague e demais bairros por
onde passa a Rodovia de Acesso Henrique Moreno Milan.

Plenário João Lucas Mariotto, 19 de Setembro de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
Vereador

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
Vereador

REQUERIMENTO Nº 028/2017
Considerando o questionamento por parte da população, bem como
a falta de informações sobre os terrenos de propriedade do município, dos que
foram vendidos ou permutados, e sobre os terrenos que foram doados ao
município, e ainda sobre onde foram aplicados os recursos das vendas:

Requeiro a mesa, depois de ouvido o plenário, que se oficie ao Senhor Prefeito
Municipal, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis sobre os quesitos
abaixo:

01- Quais e onde se localizam os terrenos que estão na posse
atual do município?
02- Quais os terrenos, suas areas e endereços, que foram
vendidos nos últimos 06 (seis anos)?
03- Para quem foram vendidos e qual o valor de venda dos
terrenos acima citados?
04- Qual foram os motivos que levaram a venda dos terrenos e
onde foi aplicado os recursos das suas vendas?
05- Quais foram os terrenos ou áreas adquiridos pelo município
nos últimos 06 (seis anos) e os valores, inclusive os destinados
a planos habitacionais ?
Plenário João Lucas Mariotto, 19 de Setembro de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
Vereador

REQUERIMENTO Nº. 029/2017
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES
Requeiro à Mesa na forma regimental, após ouvido o Douto
Plenário, que seja oficiado a Ilustríssima Senhora ERENI MIRANDA, Presidente
Geral da Igreja Pentecostal Deus é Amor e da “FUNDAÇÃO
REVIVER”, agradecendo a cessão da UMAR – Unidade Móvel de Atendimento
Reviver, que desenvolve o Projeto “DOE SAÚDE”’, no período de 18 a 22 de
Setembro de 2017, oferecendo Atendimento Médico e Odontológico, bem como
Exames de Ultrassonografia e Eletrocardiograma, bem como de diabetes, e nesse
sentido,
como
reconhecimento,
apresentamos
esta MOÇÃO
DE
CONGRATULAÇÕES, e que se de ciência ainda da presente, a toda a Equipe que
atende na Unidade, e aos que tornaram possível a realização do projeto em nossa
cidade, que foi reconhecido por todos, e atingindo plenamente seus objetivos.
01= ERENI MIRANDA: Presidente Geral da Igreja Pentecostal Deus é Amor e da
Fundação Reviver.
02= EVERALDO PEREIRA: Coordenador de Projetos e Gestor da Unidade Reviver.
03= GRACIETTE PEREIRA: Responsável pelos contatos da UMAR – Unidade Móvel
de Atendimento REVIVER.
04= DR. NICOLAS ZDANUK DE ARRUDA: Cirurgião Dentista.
05= DR. NELSON SANTOS RIBEIRO: Médico Clinico Geral.
06= LETICIA GOMES DE OLIVEIRA: Auxiliar e Técnica em Enfermagem.
07= FLAVIA FERNANDES LADEIRA: Auxiliar e Técnica em Enfermagem.
08= MAURO SERGIO SABINO: Técnico da UMAR - Unidade Móvel.
09= MELQUISEDEQUE SANTIAGO: Motorista da Carreta da UMAR.
10= CARLOS ACACIO: Motorista da Van da Equipe de Trabalho da UMAR.

JUSTIFICATIVA
Foi de suma importância para a população de Anhumas, o trabalho
desenvolvido gratuitamente pela UMAR – Unidade Móvel de Atendimento Reviver, ao
levarmos em conta a situação dos atendimentos da saúde nos pais, e nesse sentido
esse Projeto, veio colaborar com a nossa população, trazendo amor e saúde aos
carentes de nossa cidade, favorecendo amplamente aqueles que esperavam
atendimento pelo SUS e aliviou parcialmente os exames e consultas dos nossas UBS
e USF, e tudo isso, feito com carinho e atenção. Solicito ainda a Secretaria Diretora
desta Casa de Leis que de ciência do presente a Assessora de Saúde Glaucia
Damasceno e ao Prefeito Genildo Ramineli que deram apoio total a iniciativa.

Plenário João Lucas Mariotto, 22 de Setembro de 2017.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº. 030/2017
Requeiro à Mesa na forma regimental, após ouvido o
Douto Plenário, que seja oficiado ao Ilustríssimo Senhor Prefeito
Municipal, para que informe os vereadores que este subscreve, as
seguintes informações sobre o Pólo industrial 1:
Quantos lotes ainda estão disponíveis?
Quem são os beneficiados?
Quais empreendimento os beneficiados exercem?

JUSTIFICATIVA
Baseando-se nas respostas, os vereadores que solicitam estas
informações têm por objetivo responder a população em geral, em
especial aqueles que pretendem adquirir um lote para patentear seu
empreendedorismo, deixando a certeza de uma resposta valida e
concreta perante qualquer Anhumense.
Plenário João Lucas Mariotto, 22 de Setembro de 2017.

Rafael Felippe Celeste Bega
Vereador

Antonio Silva Nascimento
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Odair Dias Cavalcante
Vereador

REQUERIMENTO Nº 031/2017

O VEREADOR QUE A PRESENTE SUBSCREVE:
CONSIDERANDO que a educação se constitui direito da pessoa com deficiência, e é
“dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar
educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma
de violência, negligência e discriminação”, nos termos da Lei 13.146/2015;
CONSIDERANDO a relevância da parceria mantida entre a Secretaria do Estado da
Educação e a APAE de Regente Feijó – SP, para efetivação do serviço de educação
especial para 62 pessoas com deficiência intelectual e autismo que não podem se
beneficiar da rede regular de ensino;
CONSIDERANDO que as escolas da rede regular não estão preparadas para receber
alunos com deficiência intelectual severa, deficiência múltipla e autismo;
CONSIDERANDO que a interrupção desse serviço prejudicará diretamente os alunos
e seus familiares já que o serviço é direcionado às pessoas com deficiência com
orientação e apoio às suas famílias;
CONSIDERANDO que a atualização do valor atualmente repassado, de R$ 291,00
(duzentos e noventa e um reais) por mês é medida necessária para que o direito de
mais 20 mil pessoas com deficiência intelectual em todo o Estado de São Paulo
continue sendo garantido;
Considerando que o valor acima citado é o mesmo desde 2014, determinando assim
que as entidades parcerias suportassem a maio parte do custo do serviço;
Considerando que anúncio do governo de atualização de 6,28% não atende
minimamente as necessidades das instituições parcerias;
REQUER atenção do Poder Executivo a fim de que atualize o valor atualmente
praticado, de forma que o repasse mensal para a parceria mantida para o deficiente
intelectual seja no mínimo, o valor do FUNDEB, atualmente de R$ 358,69 (trezentos e
cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos), assegurando o direito à educação
de dezenas de milhares de alunos com deficiência intelectual.
Câmara Municipal de Anhumas- SP, 02 de Outubro de 2.017.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
(vereador)

À Vossa Excelência,
Senhor Doutor Geraldo Alckmin
Governador do Estado de São Paulo
PALÁCIO DOS BANDEIRANTES
Avenida Morumbi, no 4500, Morumbi, CEP 05650-905 – São Paulo/SP

REQUERIMENTO Nº 032/2017

- Considerando os constantes questionamentos dos cidadãos
anhumenses.
- Considerando reclamação de que algumas pessoas não
conseguiram agendar o salão.
REQUEIRO a mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, que o
Senhor Chefe do Executivo informe a esta casa de Leis:
01-Se existe Lei ou Decreto que regulamenta o uso do salão Ataliba
Rodrigues, sito no conjunto habitacional Jardim IV Centenário
02-Sobre a taxa cobrada se está regulamentada por qual via? Qual
valor?
03- Onde está sendo utilizado o valor arrecadado, se possível
enviar cópias dos depósitos do ano de 2017.
Plenário João Lucas Mariotto, 06 de outubro de 2017.

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 033/2017
-Considerando que existe uma Lei de incentivo Financeiro Adicional
repassado pelo Governo Federal ao Município e que se destina a
complementar a renda dos Agentes Comunitários de Saúde.
REQUEIRO a mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, que o
Senhor Chefe do Executivo informe a esta casa de Leis:
- Está sendo utilizado o referido aos servidores deste setor?
- Se a resposta é não, que informe o porque e se é possível iniciar o
repasse

Plenário João Lucas Mariotto, 06 de outubro de 2017.

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 034/2017
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
Pela presente queremos homenagear a Pastoral da Criança da Igreja Católica
de Anhumas, que se dedica a cuidar da vida dos nascituros desde sua
gestação e até os 5 anos de idade
-Considerando que é uma pastoral de extrema importância, ajudando a cuidar
da saúde das crianças independente de crença.
- Considerando que os agentes visitam as casas das gestantes e das crianças
fazendo acompanhamento e orientações
-Considerando que estamos na Semana da Valorização da Vida, onde temos o
Projeto de Lei 305//2010 que cria a Semana Municipa l(conforme anexo)
Face ao exposto, submetemos a apreciação dos nobres vereadores a presente
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO a PASTORAL DA CRIANÇA, nesta paróquia
representada pela coordenadora Terezinha, a quem seja dado ciência da
homenagem, na secretaria da Paróquia Santa Luzia, e seja estendido a todos
os membros.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 06 DE OUTUBRO DE 2017.

Gisele de Cápua Souza
Vereadora

José Luis Lopes Ascencio
Vereador

Antonio Silva Nascimento
Vereador

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

Cesar Alves Barbosa
Vereador

Fabio Ribeiro da Silva
Vereador

Odair Dias Cavalcante
Vereador

Rafael Felippe Celeste Bega
Vereador

REQUERIMENTO Nº 035/2017
Considerando que a resposta ao o requerimento nº
020/2017 não atendeu aos anseios deste vereador, vimos por esta reiterar para
mais alguns esclarecimentos:
1Se a Contratante (empresa vencedora), a condução
do veículo é realizada pelo proprietário da empresa ou se por preposto? No
caso de ser o próprio proprietário o condutor, apresentar sua habilitação para
tal, ou seja, se tem o curso exigido por lei para tal? O mesmo se o condutor for
contratado, neste caso, se está registrado na empresa, apresentar cópia da
CTPS?
2É exigido anualmente a apresentação de tais
habilitações, inclusive, se a CNH está vigente pela municipalidade? Tem
arquivo de tais documentos?
JUSTIFICATIVA:
Considerando informações de pais de alunos que
reclamam do estado dos veículos que transportam seus filhos (velhos e com
manutenção precária) e, visando apenas zelar pela segurança tanto dos
usuários, bem como, pela segurança da administração municipal, que é a
contratante e pode ser responsabilizada por eventuais sinistros, em virtude da
culpa “in iligendo”.
Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição
todos os documentos comprobatórios onde demonstram os atos praticados
por esta administração, caso necessário, examinar “in loco”.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 05 DE OUTUBRO DE 2.017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 036/2017
Considerando a necessidade de se inteirar das
informações curiosas de funcionários que assustam ao dizer que “fulano” tem
05 (cinco) férias pra tirar, “cicrano” tem 03 (três) férias pra tirar, e assim por
diante.
Ora, sabemos que existe o período da aquisição e o
período da concessão das férias e, caso não concedida o empregado pode ser
prejudicado por decadência, ou a administração compelida a pagar em dobro
tais férias não concedidas, prejudicando ainda mais os cofres do município.
Não importa se isto é consequência de má gerencia de
administrações anteriores, contudo, o objetivo é regularizar a situação de todos
os funcionários da administração, pelo menos, a partir de agora e acima de
tudo, proporcionar anualmente os 30 (trinta) dias das merecidas férias aos
colaboradores da municipalidade, como forma de reconhecimento e permitindo
a humanização da administração.
Assim, para visualizar tal situação, requeiro à Mesa após
Ouvido o douto Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, que encaminhe a esta Casa, as seguintes informações:
1Relação detalhada de todos os funcionários
indicando o período aquisitivo e as férias por conceder, quer sejam vencidas ou
a vencer;
2Considerando que hoje é utilizado sistema
informatizado, este deve ofertar uma ficha financeira de cada funcionário, o que
possibilitará analisar caso a caso;
Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição
todos os documentos comprobatórios onde demonstram os atos praticados
por esta administração, caso necessário, examinar “in loco”.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 05 DE OUTUBRO DE 2.017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 037/2017
Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta
Casa, as seguintes informações:
Como foi e para quem foi realizada a concessão da escola
da VILA MARIA, e sob quais condições. Se existe contrato, apresentar
cópia.
JUSTIFICATIVA:
É sabido que a utilização daquelas dependências foi
concedida, não se sabe a forma, em administração passada, a uma entidade
(igreja), de fora do município, servindo a pessoas e cidadãos de outros
municípios, e tem-se noticia da locação daquele espaço.
Considerando que aquela estrutura também poderia estar
servindo as necessidades das pessoas do município de Anhumas, mesmo que
possa ser ofertada a outras comunidades.
Considerando até o uso, caso necessário, pela própria
administração municipal.
Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição
todos os documentos comprobatórios, especialmente os contratos, onde
demonstram os atos praticados por esta administração, caso necessário,
examinar “in loco”.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 05 DE OUTUBRO DE 2.017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

GISELE DE CÁPUA SOUZA
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 038/2017
= MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES =
De conformidade com o Regimento Interno desta Edilidade,
apresento à Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário e dispensado as demais
formalidades regimentais, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A TODOS OS
PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ANHUMAS, TANTO DA REDE
MUNICIPAL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA, COMO DA REDE ESTADUAL DE
ENSINO, PELA PASSAGEM DE SEU DIA A SER COMEMORADO DIA
15 DE OUTUBRO.
Parabenizo esses profissionais, pois, ninguém mais do eles
para merecer homenagens, pois são autênticos heróis dos tempos modernos
que, com competência e desprendimento, ensinam e educam com a paciência
e a versatilidade de verdadeiros mestres. E é com um propósito impessoal de
ensinar, que revigora nos alunos o desejo de descobrir e conhecer cada vez
mais, que plantam a semente do saber.
O Educador carrega em seus ombros, cada dia mais, a
responsabilidade da quais muitos se eximem. Por isso, sua atividade tem se
tornado cada vez mais árdua e sofrida. A falta de reconhecimento da
necessidade e valor do seu trabalho o tem submetido a extenuantes jornadas.
Cada dia menos recompensado e cada dia mais cobrado o
Professor paga com sua saúde o preço pelo descaso com a educação. Apesar
de tudo isso, o Professor segue sendo aquele que influência gerações e insiste,
dentro das condições precárias que lhe são dadas, em fazer algo para mudar a
vida de seus alunos e melhorar a sociedade.
Ser mestre não é apenas lecionar. Ensinar não é apenas
transmitir conteúdos programáticos. Ser mestre é ser orientador e amigo, guia
e companheiro, é caminhar com o aluno, passo a passo. É transmitir a este os
segredos da caminhada. Ser mestre é ser exemplo, exemplo de dedicação, de
doação, de dignidade pessoal e, sobretudo, de amor.
Profissional de coragem e movido pelo amor à educação, o
educador constrói o futuro de nosso país, pois o ser humano é o bem mais
precioso e os professores trabalham na educação desse patrimônio. Entretanto
nem sempre é reconhecido devidamente pelos seus esforços.
Ensinar é um Dom divino, é uma arte, onde não se emprega
somente a didática pedagógica, mas na busca da criatividade que às vezes vai
além da própria capacidade, para cumprir o dever de educar, para aqueles que
buscam o saber o conhecimento e o entendimento.
Valorizar esta profissão não se restringe apenas a esta data,
mas em destacar a mesma todos os dias, pois são estes Mestres que trarão

aos nossos filhos, o alto conhecimento, para que um dia sejam alguém neste
mundo.
PARABÉNS PROFESSORES!!!
“NÃO EXISTE PROFISSÃO ALGUMA SEM UM PROFESSOR”
O professor é o único no mundo que tem a argila com a qual se moldará o
amanhã...
Que se dê conhecimento desta MOÇÃO, ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, aos Professores das Escolas Municipais (Creches e
Pré-escola) e Estaduais.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 05 DE OUTUBRO DE 2.017.

Gisele de Cápua Souza
Vereadora

José Luis Lopes Ascencio
Vereador

Antonio Silva Nascimento
Vereador

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

Cesar Alves Barbosa
Vereador

Fabio Ribeiro da Silva
Vereador

Odair Dias Cavalcante
Vereador

Rafael Felippe Celeste Bega
Vereador

REQUERIMENTO Nº 039/2017
= MOÇÃO DE APOIO – MALHA FERROVIÁRIA =

De conformidade com o Regimento Interno desta Edilidade,
apresento à Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário e dispensado as demais
formalidades regimentais, a presente MOÇÃO DE APOIO à proposta de
renovação antecipada do contrato de concessão da malha ferroviária paulista
que estabelece o aporte de novos investimentos e a reativação do ramal
ferroviário Bauru-Panorama, a ser encaminhada à Agência Nacional de
Transporte Terrestre - ANTT, ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação
Civil e ao Secretário de Transportes do Estado de São Paulo, em virtude da
urgência e da relevância que os novos investimentos decorrentes da
celebração deste ajuste contratual têm para a população desta cidade.

JUSTIFICATIVA

Com base na Lei n. 13.448, de 5 de junho de 2017, foi
apresentada perante os órgãos competentes da administração federal proposta
de renovação antecipada da concessão da malha ferroviária paulista pela atual
concessionária, a empresa Rumo Logística. Da antecipação pretendida
constam, entre outros aspectos, a previsão de novos investimentos no
montante de 5 bilhões de Reais. Além disso, há o compromisso em reativar
dois ramais ferroviários, incluindo a ramificação Bauru-Panorama.
Tais medidas - investimentos e reativação - atendem aos
mais legítimos anseios da população deste Município, pois implicam não
apenas significativo incremento logístico, mas também promovem acentuada
melhoria ao escoamento da produção de nossa região ao complexo portuário
de Santos. Tais fatores acabam por ampliar o acesso de nossa produção ao
mercado externo, além de aquecer nossa economia, gerando empregos e
renda. São inúmeros os benefícios que podem ser vislumbrados a partir da
celebração da antecipação da concessão.
Nesses termos, propõe-se a presente moção para que as
autoridades do setor de transporte conheçam do apoio irrestrito de nossa
cidade à formalização do ajuste, bem como da premência que há na celeridade
dos trâmites burocráticos que a antecedem.
Que se dê conhecimento desta MOÇÃO, ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, à Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT,

ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil e ao Secretário de
Transportes do Estado de São Paulo.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 05 DE OUTUBRO DE 2.017.

Gisele de Cápua Souza
Vereadora

José Luis Lopes Ascencio
Vereador

Antonio Silva Nascimento
Vereador

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

Cesar Alves Barbosa
Vereador

Fabio Ribeiro da Silva
Vereador

Odair Dias Cavalcante
Vereador

Rafael Felippe Celeste Bega
Vereador

REQUERIMENTO Nº 040/2017
Requeiro a mesa na forma regimental, depois de ouvido o douto plenário, que
seja oficiado a CART – Concessionária responsável pela conservação e
manutenção de algumas rodovias da região de Presidente Prudente, através
de seus diretores e colaboradores responsáveis, no intuito de informar a esta
Casa de Leis e aos Nobres Vereadores, uma possível manutenção, melhorias
ou até mesmo redução do volume de terras nos dois lados de acesso
(barrancos) que fica na entrada que dá acesso a zona rural habitável,
conhecida como Chácara das Paineiras, localizada as margens da rodovia
Henrique Moreno Milan, conforme se depreende da foto anexa.

JUSTIFICATIVA
O intuito principal da presente solicitação está relacionado a coibição de
possíveis acidentes envolvendo veículos que ali trafegam face a pouca
visibilidade que mencionado volume de terras na entrada da referida estrada
rural propicia, bem como atender aos anseios da população residente no
“Bairro Chácara das Paineiras” e de quem freqüenta o local diariamente, existe
uma grande dificuldade de visibilidade na hora de adentrar a rodovia, causando
desconforto aos motoristas e muita insegurança viária.

Rafael Felippe Celeste Bega
Vereador

Antonio Silva Nascimento
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Odair Dias Cavalcante
Vereador

REQUERIMENTO Nº 041/2017
Considerando a LEI Nº 0138/2002, que dispões sobre proibição da
permanência e tráfego de animais no perímetro urbano do município;
Considerando a reclamação dos moradores da cidade sobre a
presença, trafego e criação de animais no perímetro urbano da cidade.

Requeiro a mesa, depois de ouvido o plenário, que se oficie ao Senhor Prefeito
Municipal, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis sobre os quesitos
abaixo:

01- Se é do conhecimento da administração do município
sobre a reclamação acima?.
02- Se não for do conhecimento, quais as medidas que serão
tomadas para que tal problema seja resolvido, aplicando o
disposto na Lei Municipal acima citada?.
03- Qual é o setor responsável para que os munícipes façam as
reclamações sobre a presença, trafego e criação de animais
no perímetro urbano?
Plenário João Lucas Mariotto, 20 de Outubro de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 042/2017
CONSIDERANDO a reunião realizada no ultimo dia 31/10/2017, na Câmara Municipal
de Anhumas, com os funcionários da Elektro: Supervisor Juraci de Oliveira e os
Diretores Institucionais Fabio Costa e Dulci Cunha;
CONSIDERANDO que na oportunidade, foram tratados de vários assuntos sobre a
prestação de serviços da Elektro em nosso município, bem como de sua Área
Institucional e seu relacionamento com empresas, Órgãos Públicos, Conselhos
Municipais e aos consumidores em geral;
CONSIDERANDO finalmente que, a ELEKTRO, conforme informações dos seus
Diretores presentes na reunião acima citada, nos informaram que aquela empresa faz
doações aos Fundos Municipais de Direitos das Crianças e dos Adolescentes
(FMDCA), inclusive com cópia anexa de informações sobre os referidos repasses;
REQUEREMOS a Mesa, depois de ouvido o Plenário, na forma regimental, que se
oficie ao Senhor Prefeito Municipal, para transmitir as informações recebidas dos
Diretores da ELEKTRO e para que o mesmo, através da Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA -, prestar as seguintes
informações:
1. Se o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescência já
recebe doações da ELEKTRO?
2. Em caso negativo, se haveria a possibilidade de se fazer a Inscrição de Projetos junto
a ELEKTRO e nesse sentido habilitar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – CMDCA para receber recursos financeiros daquela empresa?
JUSTIFICATIVA E SOLICITAÇÃO
Considerando que, toda contribuição financeira seria bem vinda, principalmente pela
escassez de recursos neste momento de notada crise econômica, é que aproveitamos
a oportunidade da reunião com os Diretores da ELEKTRO e de transmitir ao Senhor
Prefeito Municipal e a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA -, a informação por parte dos mesmos, de que a empresa faz
doações para os Fundos Municipais de Direitos das Crianças e dos Adolescentes e,
nesse sentido melhorar e promover o atendimento das crianças e adolescentes de
Anhumas. Solicitamos ainda que seja enviada cópia do presente REQUERIMENTO, a
Senhora Marta Palmeira Kaus, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA -, do município de Anhumas.

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Novembro de 2017.

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

REQUERIMENTO Nº 043/2017
-CONSIDERANDO que, é dever do Poder Legislativo, atribuído pela
Constituição Federal, fiscalizar a Administração Pública Direta e Indireta, bem
como o destino e aplicação de recursos públicos;
-CONSIDERANDO que, o Poder Legislativo deve quando solicitar, ser
informado das obras e serviços executados pelo município, inclusive para em
sendo informado, poder fazer gestão para obtenção de novas parcerias e
recursos para o município que não aqueles já obtidos;
-CONSIDERANDO que desejamos saber os locais onde já foram realizadas as
obras dos convênios com o FEHIDRO, uma vez que assim poderemos
desenvolver esforços para reivindicar melhorias para outros locais do
município, em especial as ruas que terminas na Zona Rural;
REQUEIRO a Mesa, depois de ouvido o Plenário e na forma
regimental, que se oficie ao Senhor Prefeito Municipal, encaminhando o
presente REQUERIMENTO, solicitando os seguintes documentos e
informações:
1. Cópias dos Convênios firmados entre o município de Anhumas e a FEHIDRO,
bem como copia integral dos CONTRATOS com a FEHIDRO de números
054/2008, 254/2009, 387/2010, 262/2011, 245/2012, 231/2013, 010/2015 e
023/2016;
2. Cópia dos processos de licitação para execução das obras objetos;
3. Certidão de conclusão de obra do Engenheiro responsável pela fiscalização;
Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Novembro Junho de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO 044/2017
- CONSIDERANDO que todos os municípios do Estado de S. Paulo tiveram
seus serviços básicos de saúde municipalizados;
- CONSIDERANDO que os usuários dos serviços básicos de saúde tem
atendimento nas UBSs e USFs, de segunda a sexta-feira no horário comercial
e, excepcionalmente nos finais de semana e feriado no Hospital Regional de
Pres. Prudente e, em algumas cidades de grande porte como Presidente
Prudente, na UBS-COHABÃO, mas que só atendem usuários do município,
inclusive na área odontológica;
- CONSIDERANDO finalmente que, nos finais de semana e feriados, os
municípios de pequeno e médio porte, não tem condições para oferecer o
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO a sua população (só quem teve sabe como
é uma dor de dente).
REQUEIRO a Mesa, depois de ouvido o Plenário na forma regimental, que se
oficie ao Diretor Administrativo do Hospital Regional de Pres. Prudente, Sr.
Luciano Luiz Leite da Silva - FREI JACÓ -, solicitando as seguintes
informações:
1. Se o Hospital Regional de P. Prudente tem atendimento odontológico nos
feriados e finais de semana?
2. Em caso positivo, da possibilidade de informar aos municípios que são
atendidos pelo Hospital Regional de P. Prudente?
3. Em caso negativo, da possibilidade do Hospital Regional de P. Prudente, fazer
estudos para implantar o ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO nos feriados e
finais de semana?
REQUEIRO ainda que, cópia do presente Requerimento seja enviada a
Senhora Glaucia A. Damasceno, Assessora Municipal de Saúde de Anhumas,
ao Sr. Mauro Bragato, Diretor do CDR – Centro de Estudos para o
Desenvolvimento Regional de Presidente Prudente e ao Dr. David Everson Uip,
Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, para conhecimento e apoio a
reivindicação proposta.
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REQUERIMENTO 045/2017
- Considerando as informações das “AMIGAS DO PEITO”, Grupo de Mulheres
Voluntárias de P.Prudente, de que há mais de 6mil mulheres, número esse apenas
dos casos detectados, em nossa região, aguardando para fazerem o Exame de
Mamografia, em virtude de que os dois Mamógrafos, um no Hospital Regional e o
outro na Santa Casa, estão com defeitos e problemas na sua recuperação.
- Considerando que, o numero de mulheres que aguardam o Exame de Mamografia,
aumenta ainda mais, inclusive no Brasil a estimativa é de que tem mais de 8 milhões
de mulheres estão na fila de espera, o que vem agravar ainda mais o quadro, em
virtude da importância do diagnóstico para a prevenção do Câncer de Mama.
REQUEREMOS a Mesa, atendidas as formalidades regimentais, que se oficie ao Dr.
David Everson Uip, Secretário da Saúde do Estado de São Paulo e ao Dr. Jorge
Yochinobu Chihara, Diretor da DRS-XI – Divisão Regional de Saúde de Pres.
Prudente, para que informe a esta Casa de Leis:
1. Se os equipamentos já foram consertados?
2. Se existem propostas para suprir a demanda, hoje em nossa região de 6mil pacientes
para realizarem os exames de Mamografia?
3. Se existe projetos para dotar a rede pública de atendimento a saúde em nossa região,
de um numero maior de Mamógrafos?
REQUEREMOS ainda, que se oficie ainda o Sr. Mauro Bragato, Presidente do
CDR – Centro de Estudos para o Desenvolvimento Regional de P.Prudente, ao
Senhor Luciano Luiz Leite da Silva, Diretor Administrativo do Hospital Regional de
P.Prudente, e a Assessora Municipal de Saúde de Anhumas, Glaucia A. Damasceno
para conhecimento e apoio ao presente Requerimento.
JUSTIFICATIVA
A prevenção através do Exame de Mamografia, é a maior arma contra a doença do
Câncer de Mama, e é difícil entender qualquer explicação, quando se vive o drama de
esperar por um exame, que sabemos demorar até dois anos em algumas regiões do
Brasil.
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