REQUERIMENTO Nº 001/2018
Considerando que, câmeras de segurança estratégicas já foram
colocadas em vários municípios, seja com recursos próprios da Prefeitura ou
de entidades, fornecedores e a população e posteriormente, fazer parceria com
a Polícia Civil, para a sua operacionalização no controle de crimes, roubos,
furtos , etc;
Considerando que Pirapozinho, conforme anexo, obteve êxito e já
fez parceria entre a Associação Comercial e a Policia Civil, a qual doou um
DRONE e 15 Câmeras de Monitoramento;
Considerando que as Câmeras de Segurança em Anhumas, se
colocadas em pontos estratégicos de entrada e saída do município, em numero
aproximado de 05, (como sugestão saída do Cavado, Noite Negra, Rotatória do
Cristo José Lopes Zezé, Rotatória Luiz José próxima ao Cemitério e Portal de
Entrada do Ginásio de Esportes), teriam um custo aproximado de R$ 5.000,00
reais, e que poderiam em muito trazer segurança e tranquilidade a população,
pois inibiria atos de roubo, furtos, vandalismo, entre outros e facilitaria o
trabalho da Policia Civil na prevenção, controle e combate a criminalidade;
REQUEREMOS a mesa na forma regimental, ouvido o plenário,
que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:

1. Se a Prefeitura poderia, através de recursos próprios, arcar com
a aquisição das Câmeras de Segurança?
2. Se na falta de recursos, o Poder Executivo poderia fazer parcerias, ou
mesmo compor uma Comissão para tal fim, e buscar recursos junto ao
Comércio, fornecedores e até mesmo junto a população, e nesse
sentido arrecadar fundos para a aquisição das Câmeras?
3. Finalmente, se o Poder Executivo poderia , através de oficio, buscar a
parceria da Policia Civil, cedendo a ela as Câmeras e os equipamentos,
para
que
a
mesma
fizesse
o
monitoramento?
Plenário João Lucas Mariotto, 20 de Fevereiro de 2018.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 002/2018

Senhor Presidente.
Os Vereadores desta casa de lei, requerem à Mesa, ouvido o Plenário, o envio
de ofício ao Exmo Sr governador Geraldo Alckmin, externando apoio ao PL
718/2017. Nós, nesta Casa Legislativa, nos unimos a favor desta ação e
contamos com a legalidade e aprovação que depender do estado. Que seja
enviado cópia do mesmo.
Anhumas, 09 de fevereiro de 2018.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

MOÇÃO DE APOIO PL Nº 718/2017
EXCELENTÍSSIMOS SENHOR
Geraldo Alckmin
Governador do estado de São Paulo
Os vereadores com acento nesta Casa Legislativa subscrevem
moção de apoio à iniciativa do Deputado Jorge Caruso pela autoria do
Projeto de Lei 718/2017, que em sua redação traz à esfera da legalidade a
manutenção de cadastramento das doações, contrariando a burocracia
proposta pela Secretaria da Fazenda na Resolução SF 18, de 09 de março
de
2017.
Trata-se de um modo de garantir às entidades de direito privado
sem fins lucrativos do Estado de São Paulo, independente do meio
tecnológico empregado, cadastrar o documento fiscal doado por
consumidor, emitido em razão da aquisição de mercadorias, bens ou
serviços de transporte interestadual ou intermunicipal, desde que o
documento fiscal não indique o CNPJ ou CPF do consumidor.
Em torno de 4 mil entidades são cadastradas na Secretaria Estadual
de Assistência e Desenvolvimento Social – Seads e aptas a receber os
créditos e doações do programa Nota Fiscal Paulista (NFP).
A sanção deste projeto por meio do PL proposto ou mesmo a
prorrogação da mudança por mais um ano é a garantia da segurança
jurídica e social para que as entidades do Estado não sejam prejudicadas
por qualquer tipo de metodologia aplicada pelo Governo Estadual no
futuro.
Câmara Municipal de Anhumas-SP, 09 de fevereiro de 2018.
GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 003/2018

REQUEIRO a mesa, depois de ouvido o douto Plenário, que com sensibilidade
dos Nobres Pares, pugnando-se pelo apoio e aprovação do presente
requerimento, a fim de fiscalizar as contas públicas, tudo em conformidade com
as normas regimentais vigentes e as atribuições legais dos vereadores. no
sentido de que o Executivo Municipal encaminhe a esta Casa de Leis com a
maior brevidade possível, a RAZÃO DE CREDORES ATUALIZADA de todos
os fornecedores da Prefeitura.
JUSTIFICATIVA: Assim como é de vosso conhecimento o vereador tem o
poder e o dever de fiscalizar a administração e cuidar da aplicação dos
recursos. Em que pese a razão de credores estar disponível no portal da
transparência, segundo manda a legislação, ressalte-se que o vereador, ora
requerente, não detém conhecimento de informática para imprimir todos
aqueles arquivos anexados no portal, ficando desde já consignado que este
vereador suportará possíveis custas com a emissão dos respectivos relatórios,
mediante fornecimento de papel e outros elementos para atendimento do
presente pedido.

Anhumas, 09 de fevereiro de 2.018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 004/2018

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário,
que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que
encaminhe a esta Casa, as despesas totais efetuados pela
Municipalidade, com a festa de Réveillon, Copinha da Amizade e
com o Carnaval, remetendo cópia dos Contratos e Empenhos com
respectivos fornecedores.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 23 DE FEVEREIRO DE 2.018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 005/2018

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que Seja oficiado o Exmo Sr.
Prefeito Municipal para que informe esta Casa de Leis se pretende conceder
revisão geral anual em favor dos servidores municipais?
a) Em caso positivo, quando e qual percentual?
b) Em caso negativo,quais motivos levaram a tomada de tal decisão?
Justificativa:

Como é conhecimento de todos nos anos anteriores, especificamente no
mesmo de março fora concedido aos servidores a revisão geral, permitindo
assim que não haja perda salarial do funcionalismo municipal.
Além do que, o artigo 37, X da Constituição Federal assegura ao funcionalismo
público a revisão geral anual, levando em consideração os índices
inflacionários acumulados no ano anterior, o que se revela um direito pleno e
garantido a classe trabalhadora, sem contar o fato de que há rumores da não
pretensão por parte do Executivo Municipal;

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 09 DE MARÇO DE 2.018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº. 006/2.018
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES
Requeiro à Mesa na forma regimental, após ouvido o
Douto Plenário, que seja oficiado a Diretoria do Abrigo Lar de Jesus de
Anhumas, através de seu atual Presidente, Ilton Cesar Deltrejo Costa, para
que o mesmo de ciência desta MOÇÃO DE CONGRATILAÇÕES aos
funcionários e aos atuais e anteriores membros daquela Entidade.
JUSTIFICATIVA
Ao aprovarmos o Projeto de Lei do Poder Executivo, concedendo
subvenção ao Abrigo Lar de Jesus de Anhumas, esta Casa de Lei, através de
seus vereadores, sensibilizada com o trabalho de funcionários e Diretores do
Abrigo, entendeu que o trabalho de todos, realizado com carinho para melhorar
a qualidade de vida de nossos abrigados, merece o reconhecimento, mesmo
porque é um trabalho voluntário e que tem sido aplaudido por todos, inclusive
visitantes, bem como o agradecimento a população de Anhumas e região que
tem colaborado para manter aquela instituição em funcionamento e com
qualidade.
Queremos aproveitar a oportunidade e em nome do Ex-Presidente
Leonel Carvalho, registrar o agradecimento e reconhecimento às Diretorias
Anteriores, que conduziram magnificamente o Abrigo, inclusive com
reformas que permitiram humanizar e abrigar com conforto aos idosos que ali
estão protegidos e atendidos.
Plenário João Lucas Mariotto, 14 de Março de 2018.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO 007/2018

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Anhumas foi a
responsável pela contratação de empresa visando ao REFORMA E
MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES ALBERTO PELIZARI, nos
termos do Convênio celebrado com o Ministério do Esporte Processo nº
0388501-56/2012 – Contrato
Repasse 772568/2012/ME/CAIXA no valor de R$ 404.162,28;
Considerando que estivemos em visita ao Ginásio de Esportes e,
verificamos que possivelmente estejam ocorrendo inúmeros problemas na
execução das obras, entre eles pintura, cobertura (inclusive inúmeros
vazamentos), piso da quadra de esportes, instalações hidráulicas,
acessibilidade, entre outros.
REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que se
oficie a Prefeitura Municipal para o fornecimento de copias de documentos e
de informações sobre o convenio acima citado, a saber:
Que nos seja fornecida cópia da Planilha, Projetos e Memorial Descritivo do
referido Convénio.
Que nos informem se aconteceram mudanças entre a Reforma Inicial Prevista
e a que está sendo executada e, se tiveram quais foram.
Que nos informe sobre os motivos da prorrogação da Vigência Contratual entre
a Prefeitura Municipal e a CCSDASILVA CONSTRUÇÕES ME.
Que nos informem sobre o cronograma das obras, o que já foi executado, o
que já foi pago, do que falta realizar e outras informações para que tenhamos
conhecimento sobre a Reforma e Modernização do Ginásio de Esportes
Alberto Pelizari, uma vez que a população quer saber exatamente sobre a
situação anterior e a situação atual, uma vez que os custos foram orçados em
R$ 404.162,28 e no que foram gastos tais valores.
Que nos seja informado se além do valor de R$ 404.162,28 previstos para a
reforma e modernização do Ginásio de Esportes Alberto Pelizari, houveram
outros valores recebidos para essa finalidade.
Que nos seja informado o porquê da retirada total do piso anterior da quadra
esportiva, que segundo informações além de ser o adequado, tinha apenas
algumas placas para troca, e que o piso atual, salvo melhor justificativa, é
inadequado para a pratica de esportes pela sua rusticidade e inviabilizando a
pratica segura de qualquer modalidade esportiva.
Plenário João Lucas Mariotto, 19 de Março de 2018.
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR
GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR
FABIO DA SILVA RIBEIRO
VEREADOR

REQUERIMENTO 008/2018
Considerando as diversas reclamações de pessoas que dizem não estar encontrando os medicamentos
necessários, ou ainda de que precisam ir diariamente a FÁRMACIA CENTRAL LEONIDAS
ARANTES PIRES para checar se o medicamento chegou ou não.
Considerando que as supostas faltas de medicamentos, conforme relatos daqueles que necessitam
de recorrer a FARMÁCIA do município, não é um fato que está acontecendo agora e que tal problema já
vem acontecendo ao longo dos últimos meses, e ainda de que, grande parte da população não tem
condições de comprar os medicamentos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que se oficie ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal e a Assessora de Saúde Glaucia A. Damasceno, para que informem a esta Casa de Leis
sobre os quesitos abaixo, para que possamos esclarecer a população:
Se realmente está acontecendo a falta de alguns medicamentos na FARMÁCIA CENTRAL LEONIDAS
ARANTES PIRES, e em caso positivo quais seriam os motivos ou justificativas para essa ocorrência e
quais medidas estão sendo tomadas para minimizar ou solucionar o problema.
Se o município já teve problemas com fornecedores quanto ao pagamento de aquisição de
medicamentos, e se isto tem dificultado as novas aquisições e ainda se o município está com falta ou
atraso de recursos destinados a aquisição de medicamentos.
Se houve alguma mudança, inclusive prazos de abastecimento de medicamentos na FÁRMÁCIA
CENTRAL LEONIDAS ARANTES PIRES, bem como se foram suprimidos a aquisição de determinados
medicamentos e os motivos para tais alterações ou supressões.
Que nos seja informado se houve alterações no fornecimento de medicamentos pela Farmácia do
município e que fazem parte também do Programa Farmácia Popular do Governo Federal.
Que nos seja informado se os medicamentos prescritos por Médicos e Dentistas do município estão em
sintonia com os medicamentos existentes no FARMACIA MUNICIPAL LEONIDAS ARANTES PIRES.
Solicitamos finalmente se há possibilidade do município disponibilizara população, através do Site da
Prefeitura ou outro meio de comunicação, a relação de medicamentos existentes na FÁRMACIA
CENTRAL LEONIDAS ARANTES PIRES.
Plenário João Lucas Mariotto, 21 de Março de 2018.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

VIVIAN A.
BARBOSA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR
VEREADOR
VEREADOR

REQUERIMENTO 009/2018

Considerando que somos constantemente cobrados sobre a
necessidade de se colocar um Redutor de Velocidade “Tipo Tartaruga” ou uma
FAIXA ELEVADA, na Rua Vicente José, imediações do Velório Municipal, bem
como também entre as duas calçadas da Vicinal Maria Ruiz Martins, após a
Rotatória, no sentido Anhumas a Pirapozinho;
Considerando que os moradores das proximidades do Velório
e do Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti, vem de há muito solicitando a
medida acima;
Considerando que os pedidos são em razão de que, quando
da realização de velórios, observa-se a alta velocidade dos veículos, colocando
em risco a vida dos que ali se fazem presentes, em especial crianças e idosos,
bem como em todos os dias, dos moradores dos locais acima citados;
REQUEIRO na forma regimental, depois de ouvido o Plenário que se oficie
ao Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo informe a esta Casa de Leis:
1. Se existe a previsão para a construção das FAIXAS ELEVADAS, que é o ideal
para aqueles locais e, se existe para quando?

Plenário João Lucas Mariotto, 23 de Março de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 010/2018

REQUEIRO a mesa, depois de ouvido o douto Plenário, que com sensibilidade
dos Nobres Pares, pugnando-se pelo apoio e aprovação do presente
requerimento, a fim de fiscalizar as contas públicas, tudo em conformidade com
as normas regimentais vigentes e as atribuições legais dos vereadores. no
sentido de que o Executivo Municipal encaminhe a esta Casa de Leis com a
maior brevidade possível, a RAZÃO DE CREDORES ATUALIZADA de todos
os fornecedores da Prefeitura, referente ao período de 02/01/2017 a
31/12/2017
JUSTIFICATIVA: Assim como é de vosso conhecimento o vereador tem o
poder e o dever de fiscalizar a administração e cuidar da aplicação dos
recursos. Em que pese a razão de credores estar disponível no portal da
transparência, segundo manda a legislação, ressalte-se que o vereador, ora
requerente, não detém conhecimento de informática para imprimir todos
aqueles arquivos anexados no portal, ficando desde já consignado que este
vereador suportará possíveis custas com a emissão dos respectivos relatórios,
mediante fornecimento de papel e outros elementos para atendimento do
presente pedido.

Anhumas, 22 de março de 2.018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

