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

REQUERIMENTO 011/2018
Considerando que a Prefeitura Municipal de Anhumas foi a
responsável pela contratação de empresa LUNARDO SILVA MANEA
CONSTRUÇÃO visando ao REFORMA DO CAMPO SUIÇO DA PRAÇA
POLIESPORTIVA, no valor de R$ 239.178,89, recursos provenientes do
Governo do Estado de São Paulo;
Considerando que o inicio das obras foram previstas para inicio em
09/11/2015 e término em 690 dias, e foi reinaugurado na administração
2013/2016;
Considerando que o objeto da obra foi a REFORMA DO CAMPO
SUIÇO DA PRAÇA POLIESPORTIVA e de que é atribuição do Poder
Legislativo acompanhar e fiscalizar a Administração Municipal, o que foi
realizado com recursos públicos.

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 CAMPO SUIÇO DA PRAÇA
POLIESPORTIVA, na Primeira Etapa da construção e da Segunda Etapa que
trata da REFORMA, a saber:
1. Que nos seja informado sobre a situação da Primeira Etapa, que foi a
construção inicial do CAMPO SUIÇO e dos investimentos realizados para a
sua construção e que nos seja fornecida cópia da Planilha, Projetos e Memorial
Descritivo.
2. Que nos seja informado sobre a situação da Segunda Etapa, que foi a
REFORMA do CAMPO SUIÇO e dos investimentos realizados e que nos
seja fornecida cópia da Planilha, Projetos e Memorial Descritivo.
3. Que nos informem sobre os pagamentos especificando separadamente as
duas etapas, ou seja, na sua construção e na REFORMA do CAMPO SUIÇO,
bem como de outras informações complementares, uma vez que a população
quer saber exatamente sobre os investimentos totais naquele local.

Plenário João Lucas Mariotto, 06 de Abril de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 012/2018
Considerando que o município de Anhumas, através da Prefeitura
Municipal, vem realizando nos últimos anos as festividades do REVEILLON,
para comemorar a chegada do Ano Novo, inclusive com a Queima de Fogos;
Considerando que por razões fortuitas (falecimento de um morador
tradicional e ex-funcionário público municipal), não foi realizada a Queima de
Fogos em 31/12/2015, em comemoração a virada do ano;
Considerando que é atribuição legal do Vereador acompanhar e
fiscalizar os atos da Administração Municipal, bem como das aplicações dos
recursos públicos, que são inclusive solicitados pela população.

REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário,
que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para os devidos
esclarecimentos, que informe a esta Casa de Leis, sobre os quesitos abaixo, a
saber:
1. Quais são os valores para a aquisição dos Fogos para as festividades de
31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017?
2. Quais os fornecedores dos Fogos nas datas acima citadas e se foram pagos,
enviando comprovantes dos referidos pagamentos?
3. Se nas datas acima foram efetivamente realizadas as queimas de fogos para
comemorar a chegada do Ano Novo?
.
Plenário João Lucas Mariotto, 06 de Abril de 2018.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

FABIO DA SILVA RIBEIRO
VEREADOR

REQUERIMENTO 013/2018
Considerando que, a Prefeitura Municipal de Anhumas reformou e
ampliou a PISCINA MUNICIPAL, e a entregou no ano de 2010, com recursos
públicos no valor de R$ 256.400,00;
Considerando que, as informações de que com a reforma da PISCINA
MUNCIPAL passou-se a contar, além das piscinas, com banheiros novos e
adequados, novo visual com paisagismo, bar e quiosques.
Considerando que é atribuição do Poder Legislativo acompanhar e
fiscalizar a Administração Municipal, o que foi realizado com recursos públicos.

REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que
se oficie a Prefeitura Municipal para o fornecimento de informações sobre
reforma da PISCINA MUNICIPAL, a saber:
1.

Que nos seja informado sobre a REFORMA da PISCINA MUNICIPAL, quais
os valores que foram investidos, inclusive se foram realizados aditivos para a
conclusão da obra e qual foi à contrapartida da Prefeitura Municipal uma vez
que a população quer saber exatamente sobre os investimentos totais naquele
local.
2.
Que nos seja fornecida cópia da Planilha, Projetos e Memorial Descritivo da
REFORMA DA PISCINA e outras informações complementares que julgar
necessárias?
3. Que nos seja fornecido o nome da Empresa responsável pela REFORMA e
cópia dos respectivos pagamentos.
4. Se há previsão para a sua utilização, pois a população tem cobrado dizendo
que ainda não viu o seu funcionamento, e que nesse sentido, traria mais uma
fonte de esporte e lazer a nossa cidade.

Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Abril de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 014/2018
Considerando que a Prefeitura Municipal de Anhumas conta com
uma empresa especializada na prestação de serviços em Medicina e
Segurança do Trabalho, para o atendimento aos servidores municipais de
Anhumas.
Considerando que a função de COZINHEIRO, está relacionada aos
tipos de risco físico no ambiente laboral, e com isso esses trabalhadores estão
expostos a um ambiente de insalubridade e suas atividades são realizadas em
ambientes de calor, umidade, com produtos químicos entre outros, fatores
estes que ensejam a concessão de insalubridade;
Considerando que dentre outras e, em especial, através da Norma
Regulamentadora Nº 15, Anexo 3 prevê a concessão de tal beneficio aos
funcionários acima citados e de que tal beneficio não esta sendo concedido;
Considerando que os Funcionários Públicos investidos ou
designados no cargo de Cozinheiros, tem direito a receber o Beneficio da
Insalubridade a exemplo de vários municípios consultados, entre eles
Presidente Prudente e Regente Feijó;
Considerando finalmente que o objetivo do presente é a aplicação
da legislação e consequentemente conceder o beneficio da Insalubridade aos
Funcionários Públicos do Município de Anhumas que desempenham a função
de COZINHEIROS.
REQUEIRO a mesa, depois de ouvido o plenário, que se
oficie ao Sr. Prefeito Municipal e ao Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal
de Anhumas, Dr. Antonio Romualdo dos Santos Filho para informar a esta
Casa de Leis:
- Porque a INSALUBRIDADE não esta sendo concedida e se vão ser tomadas
providencias no sentido da concessão do Beneficio acima citado;
- Em caso positivo, a partir de quando será concedida a INSALUBRIDADE aos
que desempenham a função de COZINHEIROS, mesmo porque tal ação,
evitaria uma demanda desnecessária por parte dos interessados;
- Que seja informado a esta Casa de Leis os nomes dos funcionários públicos
municipais que desempenham a função de COZINHEIRO, e se algum deles já
esta comtemplado com o beneficio da INSALUBRIDADE.
Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Abril de 2018.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO 015/2018
Considerando que a Prefeitura Municipal de Anhumas, na gestão 2001/2004 e
2005/2008 do Prefeito Edmo Donizeti Ricci construiu na entrada da cidade, no
inicio da Rodovia de Acesso Henrique Moreno Milan, um Portal em estrutura
metálica em forma de A, fazendo referência ao nome da cidade de Anhumas;
Considerando que a época, os valores atribuídos àquela obra que foi realizada
com recursos do município, sem fonte oficial, eram de aproximadamente R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais);
Considerando que a estrutura Metálica em forma de A, foi removida pela
Prefeitura Municipal, na gestão 2009/2012, do Prefeito Adailton Cesar Menossi.
Considerando que é atribuição do Poder Legislativo acompanhar e fiscalizar a
Administração Municipal, inclusive o que foi executado com recursos públicos.

REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que se
oficie a Prefeitura Municipal, para que a mesma envie informações e copias de
documentos sobre o Portal em Estrutura Metálica acima citado, a saber:
01-Que nos seja informado sobre o valor exato dos recursos utilizados para a
construção do Portal Metálico, nome da empresa que efetuou a obra e
respectivo comprovante de pagamento.
02-Que nos seja informado qual foi o destino do Portal em
Estrutura Metálica?
03-Que nos seja informado em tendo sido o Portal em Estrutura Metálica
vendido, quando, para quem e qual o valor, com cópia dos documentos e
comprovantes do seu pagamento?
04-Que a titulo de esclarecimento sejam fornecidas outras informações
complementares aqui não solicitadas, para responder as duvidas da população,
que deseja saber exatamente sobre os destino dado ao Portal Metálico acima
citado.
Plenário João Lucas Mariotto, 04 de Maio de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº. 016/2.018
=MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES=
Requeiro à Mesa na forma regimental, após ouvido o Douto Plenário,
que em resposta ao Oficio 29/1018 do Assessor Municipal de Esportes Arthur
Vinicius Marcelo (anexo), informando sobre a participação do município de
Anhumas nos 35º JOGOS DA JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO
PAULO, organizado pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Cultura do
estado de São Paulo, realizado em Franca/SP, que se oficie ao mesmo para
que ciência da presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, a toda Equipe
Técnica, os funcionários públicos e demais envolvidos, ao Prefeito Genildo
Ramineli pelo apoio e principalmente AOS ATLETAS da Equipe de Futebol na
Categoria Sub-18, que brilhantemente, representando as cores do município de
Anhumas, sagraram-se VICE-CAMPEÕES, num universo de 645 municipios
que participaram da competição.
JUSTIFICATIVA
Entendemos que o reconhecimento desta Casa de Leis, através de seus
Vereadores, ao brilhante feito citado acima, serve como incentivo e de
exemplo para a nossa juventude, e motive a participação em outras edições
dos Jogos da Juventude, bem como em outros eventos e modalidades
esportivas.
Plenário João Lucas Mariotto, 07 de Junho de 2018.

GISELE DE C. SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSE LUIS. L.ASCENCIO
VEREADOR

RAFAEL F. C. BEGA
VEREADOR

ANTONIO S. NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE FABIO R. DA SILVA
VEREADOR
VEREADOR
VEREADOR

REQUERIMENTO 017/2018

REQUEREMOS na forma regimental , depois de ouvido o Plenário, que
seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo
encaminhe para esta Casa de Leis, conforme solicitação dos Vereadores
autores do presente Requerimento, CÓPIAS DE TODOS OS EMPENHOS
DOS ANOS DE 2014 E 2015 do Credor EDSON MITSUDI KANEKO EPP.

JUSTIFICATIVA
Considerando que dentro das atribuições do Vereador, está a de
acompanhar todos os atos da administração municipal , inclusive sobre o
destino e aplicação dos recursos públicos, e que dentro do que dispõe o
Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município, solicitamos o atendimento
do presente Requerimento.

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Junho de 2018.

FÁBIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

REQUERIMENTO Nº 018/2018

1.

2.

3.

4.

- Considerando que estive em visita a UBS MARINA
CEOLIN LOPES, e na oportunidade constatei alguns problemas naquela
Unidade de Saúde, a saber:
Na Sala de Vacinas, constatei que existe uma infiltração e rachaduras no teto
da sala citada, e da necessidade de providências, mesmo porque o problema
tende a se agravar;
Na Sala de Observações, com leitos para atendimento aos pacientes que dela
precisarem, verifiquei que também existem infiltrações nas paredes da sala e
que também requerem o seu conserto;
Na Sala de Inalações, as paredes estão todas descascadas, também com
infiltrações o que inclusive pode até piorar o estado de saúde daqueles que
dela precisarem para atendimento.
Considerando finalmente que após varias reformas da UBS, vários problemas
ainda persistem e que tendem a se agravar e, nesse sentido a necessidade de
que sejam tomadas as devidas providências para tornar aquele espaço mais
confortável
e
adequado
no
atendimento
da
população.

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o
Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
1. Se é do conhecimento do Poder Executivo e da Assessoria de Saúde os
problemas acima elencados?.
2. Se existe a possibilidade de incluir na pauta dos trabalhos a solução dos
problemas acima citados?.
3. E em caso afirmativo, tem previsão para quando, uma vez que consideramos
urgente a solução dos problemas citados?

Plenário João Lucas Mariotto, 19 de Junho de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 019/2018
- Considerando as nossas observações, sobre as PLACAS
DE SINALIZAÇÃO DE RUAS colocadas há vários anos no município, são de
metal e com a identificação em alto relevo, demonstrando serem de boa
qualidade, e que segundo informações foram patrocinadas por comerciantes,
famílias, cidadãos, entre outros;
- Considerando que sem explicações, algumas das
placas na Rua Domingos Ferreira de Medeiros, foram retiradas e substituídas por
outras PLACAS, foi questionado inclusive por aqueles que as patrocinaram, que
querem explicações e justificativas sobre as retiradas, inclusive sobre o destino
das mesmas;
- Considerando que as novas PLACAS DE
SINALIZAÇÃO DE RUAS colocadas possivelmente no ano de 2015, em
substituição a uma parte das antigas, e que na maioria delas já não se consegue
ler os indicativos dos nomes das ruas e até de seus patrocinadores;
- Considerando finalmente que, os recursos ou a doação
utilizados nas NOVAS PLACAS, poderiam ser utilizados e destinados a sinalização
de outras ruas e logradouros da cidade que não contam com tal benefício.
.
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o
Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
1. A que titulo foram colocadas às novas placas de sinalização de ruas, que
possivelmente tenha ocorrido no ano de 2015, e em caso de doação, se foi
divulgado para dar oportunidade a todos para participarem, uma vez que, mesmo
por doação o município teria que dar oportunidade a todos e inclusive obter a
melhor oferta, como determina a lei, e nesse caso nos fornecendo a
documentação que formalizou a respectiva doação?
2. Se negativa a resposta ao quesito acima, e se a aquisição foi através de compra
pelo município, se houve licitação e que se assim foi feito, que nos seja enviado
à documentação do processo licitatório, inclusive sobre o fornecedor e seu
pagamento.
3. Se existe por parte da atual administração, algum projeto para a sinalização de
ruas da cidade, que não contam com tal beneficio e que tem trazido enormes
prejuízos à população, e com essa ação, viria a facilitar a vida dos moradores, de
empresas de entregas, dos serviços de entrega de correspondência dos correios,
agua, energia entre outros, inclusive por visitantes que não encontram qualquer
sinalização em varias ruas do município.
Plenário João Lucas Mariotto, 21 de Junho de 2018.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 020/2018

- Considerando que vários municípios já implantaram a
IMPRENSA OFICIAL ELETRONICA MUNICIPAL;
- Considerando que com tal medida, o município
teria edições diárias e on-line, acessado pelo Site da Prefeitura,
proporcionando agilidade e modernidade, além da redução de custos;
- Considerando ainda que essa mudança na
publicação de atos do município, possibilitaria o acesso gratuito, amplo e
irrestrito a qualquer pessoa, dando a eles total transparência.

REQUEIRO na forma regimental, ouvido o Plenário,
que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
1. Se o município tem a pretensão de adotar a IMPRENSA OFICIAL
ELETRONICA MUNICIPAL?.
2. Em caso positivo, se existir a pretensão, qual a previsão para a sua
implantação/.
3. Ainda em caso positivo, e nesse caso numa consulta ao Departamento
Jurídico, se existe a possibilidade de fazer parceria com o Poder Legislativo e,
em conjunto efetuar as publicações de ambos os Poderes, até mesmo porque
isso evitaria maiores custos ao município.

Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Julho de 2018.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO 021/2018
Considerando que a Prefeitura Municipal de Anhumas, na gestão 2009/2012,
executou no ano de 2010 a reforma e revitalização da Praça Padre João
Kivilus;
Considerando que, conforme publicações referente a obra acima citada, os
valores a época, ou seja, no ano de 2010, foram da ordem de R$ 318.155,53
(Trezentos e dezoito mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três
centavos);
Considerando que é atribuição do Poder Legislativo acompanhar e fiscalizar
a Administração Municipal, inclusive o que foi executado com recursos
públicos.

REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que se
oficie a Prefeitura Municipal, para que a mesma envie informações e copias de
documentos sobre a reforma da Praça Padre João Kivilus, a saber:
01- Que nos seja informado sobre o valor exato dos recursos utilizados para
a obra acima citada, se houveram aditivos ou acréscimos contratuais para a
execução da obra acima citada e se houveram, especificar e enviar copias dos
mesmos;
02- Que nos seja enviado Cópia do Projeto da Obra, do processo licitatório,
bem como da execução das obras por parte da empresa que efetuou a obra e
respectivos comprovante de pagamento.
02-Que nos seja informado qual foi a origem e valores dos recursos utilizados
para a execução da Reforma da Praça Padre João Kivilus, especificando
separadamente os valores recebidos de outra origem e os valores da contra
partida por parte da Prefeitura Municipal de Anhumas, informando ainda a
somatória dos dois valores .
03-Que sejam fornecidas outras informações complementares aqui não
solicitadas, para que possamos responder e esclarecer as nossas duvidas,
bem como da população, sobre a obra acima citada.
Plenário João Lucas Mariotto, 24 de Julho de 2018.

FÁBIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

REQUERIMENTO 022/2018
- Considerando que, estão sendo realizadas obras de melhorias na Rodovia
Assis Chateaubriand entre Pres. Prudente e Pirapozinho e entre elas foi
construído um viaduto em desnível e que dá acesso ao município de Anhumas;
- Considerando que no sentido Pres. Prudente a Pirapozinho, o acesso para o
município de Anhumas através do viaduto acima citado não possui Placa
Indicativa para orientar os motoristas, ocasionando diversos problemas e que
tem sido objeto de muitas reclamações;
- Considerando que a falta da Placa Indicativa acima citada, faz com que os
motoristas tenham que ir até Pirapozinho e fazer o retorno, ocasionando
ainda gasto de combustível, no aumento do fluxo de veículos no local do
retorno em Pirapozinho, que é também muito precário;
- Considerando finalmente que, até manobras bruscas em veículos são
efetuadas, para não perder a entrada para o Viaduto que dá acesso para
Anhumas, e que podem até resultar em acidentes, em virtude da falta de
sinalização naquele local.
REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que se
oficie a Engenheira HELENA DE SOUZA AGUIAR, Diretora do Departamento
de Estradas e Rodagem – DR-12 de Presidente Prudente para informar a esta
Casa de Leis:
1. Se tal situação é um fato isolado e que será corrigido com a colocação da
Placa de Acesso a Anhumas?.
2. Se a ausência da Placa de Sinalização só será resolvida com o termino das
obras e em consequência continuar a apresentar os problemas acima
elencados?.
3. Se a Diretoria Regional do DER de Presidente Prudente, pode mesmo que a
título provisório, resolver o problema de sinalização no local acima citado?.
Plenário João Lucas Mariotto, 07 de Agosto de 2018.
CESAR ALVES BARBOS
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA DOUGLAS A. BARBOSA RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADORA
VEREADOR
VEREADOR

ANTONIO S. NASCIMENTO
VEREADOR

ODAIR D. CAVALCANTE
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO 023/2018
- Considerando a construção do Hospital Regional do Câncer de Presidente
Prudente e que prestara inúmeros serviços à população de nossa região e
inclusive de outros estados;
- Considerando que, temos a informação de alguns procedimentos já estão
sendo realizados pelo Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente;
- Considerando que nossa cidade e inclusive municípios da região enviam
pacientes para serem atendidos em outros municípios, como Barretos e
Nova Andradina.
REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, seja
oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Genildo Ramineli, no sentido
de nos informar:
1. Se o município tem convênio com o Hospital Regional do Câncer e se em caso
negativo, o que impede a sua realização e ainda se existe a possibilidade da
realização do mesmo;
2. Se o município poderia entrar em entendimento com a Direção do Hospital
Regional do Câncer de Presidente Prudente, para que seja efetuados serviços de
Exames de Imagens Preventivos, tanto do sexo masculino como do sexo feminino,
ao invés de levar nossos munícipes para outros centros ou até mesmo para que eles
arquem com a despesa em Institutos particulares;
3. Se o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente já vem atendendo o
município de Anhumas e quais os tipos de serviços que foram realizados
Solicitamos ainda que, cópia do presente requerimento seja enviado a Senhora
Glaucia A. Damasceno, Assessora de Saúde do Município e ao Diretor do Hospital
Regional do Câncer de Presidente Prudente Antônio da Cunha Braga.

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Agosto de 2018.

CESAR ALVES BARBOS
VEREADOR

REQUERIMENTO 024/2018
Moção de Pesar
“Moção de pesar pelo falecimento do Ex Vereador e Ex-Prefeito de
Anhumas, José Eugenio Nipotti”
Os Vereadores vem por meio desta Moção, na forma regimental,
inserir nas atas dos trabalhos desta Casa Legislativa, Moção de
Profundo Pesar, pelo falecimento do amigo José Eugenio Nipotti,
ocorrido no dia 09 de Agosto de 2018 do corrente ano. Morador
antigo da cidade, foi Funcionário Público Estadual, ex vereador
onde exerceu o cargo na 9 Legislatura nos anos de 1989-1992,
sendo Presidente desta casa de Leis nos anos de 1989-1990 e
também ex-prefeito sendo eleito para a 10 Legislatura exercendo o
cargo nos anos de 1993-1996.È certo de que muito fez para a
história de nosso município deixando suas obras e seu legado. Nós
somos temos a agradecer a sua passagem por entre nós, nesta
casa de lei e na nossa cidade.
Que esta moção seja constada em ata e devidamente comunicada
as devidas condolências aos seus familiares nas pessoas de sua
esposa Josefa Amara Nipotti e sua filha Jéssica Amara Nipotti.
Plenário João Lucas Mariotto, 10 de agosto de 2018.

CESAR ALVES BARBOS
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA DOUGLAS A. BARBOSA RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADORA
VEREADOR
VEREADOR

ANTONIO S. NASCIMENTO
VEREADOR

ODAIR D. CAVALCANTE
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 025/2018
Requeremos 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 novamente 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 quatro estão funcionando, e nesse sentido solicitamos informar a
esta Casa de Leis através de oficio:
01- Se já sendo providenciado o conserto dos três aeradores?
02- Se em caso positivo, para quando esta previsto o 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, solicitam a inspeção e conserto dos 03 aeradores que não estão em
funcionamento, pois já se percebe o odor nas imediações, até mesmo 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 o Sr.. Cicero
Aparecido Engel, Gerente de Setor da SABESP – Regente Feijó/SP,
encaminhando cópia do presente requerimento.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 23 DE AGOSTO DE 2018.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO 026/2018
Considerando que a Prefeitura Municipal de Anhumas, na gestão 2009/2012,
entregou no ano de 2010, após sua reforma e revitalização, o CENTRO
COMUNITÁRIO ATALIBA RODRIGUES FILHO, localizado no Conjunto
Habitacional IV Centenário;
Considerando que, conforme publicações referente a obra acima citada, os
valores a época, ou seja, no ano de 2010, foram da ordem de R$ 369.028,61
(Trezentos e sessenta e nove mil, vinte e oito reais e cinquenta e três
centavos);
Considerando que é atribuição do Poder Legislativo acompanhar e fiscalizar
a Administração Municipal, inclusive o que foi executado com recursos
públicos.

REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que se
oficie a Prefeitura Municipal, para que a mesma envie informações e copias de
documentos sobre a reforma do CENTRO COMUNITÁRIO ATALIBA
RODRIGUES FILHO, a saber:
01- Que nos seja informado sobre o valor exato dos recursos utilizados para
a obra acima citada, se houveram aditivos ou acréscimos contratuais para a
execução da obra acima citada e se houveram, especificar e enviar copias dos
mesmos;
02- Que nos seja enviado Cópia do Projeto da Obra, das planilhas, do processo
licitatório, bem como sobre a empresa que efetuou a obra e respectivos
comprovante de pagamento.
03-Que nos seja informado qual foi a origem e valores dos recursos utilizados
para a execução da Reforma do CENTRO COMUNITÁRIO ATALIBA
RODRIGUES FILHO, especificando separadamente se houver. os
valores recebidos de outra origem e os valores da contra partida por parte da
Prefeitura Municipal de Anhumas, informando ainda a somatória dos dois
valores .
04-Que sejam fornecidas outras informações complementares aqui não
solicitadas, para que possamos responder e esclarecer as nossas duvidas,
bem como da população, sobre a obra acima citada.
Plenário João Lucas Mariotto, 24 de Agosto de 2018.
CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

GISELE CAPUA SOUZA DOUGLAS A. BARBOSA
VEREADORA
VEREADOR

FABIO R. DA SILVA JOSE LUIS L. ASCENCIO ANTONIO SILVA NASCIMENTO
VEREADOR

VEREADOR

VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 027/2018

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, Projeto, Memorial Descritivo, Planilha, bem como a
qualificação da Empresa que efetuou os serviços da construção da Praça
Closadir Aparecido Fuzado, no Jardim Jorge Sereghetti, acompanhando a
cópia das notas Fiscais, empenhos e comprovante de pagamentos.

Anhumas, 24 de Agosto de 2.018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 028/2018

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, quais são os Projetos existentes; quem são os
prestadores de serviços e suas respectivas modalidades,
Contratos e
Pagamentos (Notas Fiscais) efetuados pelo CRAS no período de 01/01/2018 A
28/08/2018.

Anhumas, 24 de Agosto de 2.018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº. 029/2.018
=MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES=
Requeiro à Mesa na forma regimental, após ouvido o Douto Plenário, que por
ocasião da participação do Município de Anhumas nos 62º JOGOS REGIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, realizados em Marilia – SP, e sabedores de que a
atleta DANIELLE CRISTINE DOS SANTOS TIAGO, moradora e representando o
município de Anhumas/SP, obteve o 1º lugar na modalidade de LANÇAMENTO DE
MARTELO, conquistando portanto a MEDALHA DE OURO, e por este feito estará
representando novamente Anhumas nos JOGOS ABERTOS DO INTERIOR que será
realizado no mês de outubro na cidade de São Carlos – SP, e por esse feito, esta
Casa de Leis apresenta a atleta MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, estendendo a
homenagem a Técnica Maria Marcia dos Santos, os funcionários públicos e demais
envolvidos, ao Prefeito Genildo Ramineli pelo apoio e ao Assessor Municipal de
Esportes Arthur Vinicius Marcelo, e a todos os ATLETAS que também participaram
dos Jogos e que representaram as cores do município de Anhumas.

JUSTIFICATIVA
Entendemos que o reconhecimento desta Casa de Leis, através de seus
Vereadores, ao brilhante feito citado acima, serve como incentivo e de exemplo para a
nossa juventude, e motive a participação em outras edições dos Jogos
Regionais, bem como em outros eventos e modalidades esportivas.
Que se de conhecimento do presente ao Prefeito Municipal Genildo Ramineli e ao
Assessor de Esportes, Arthur Vinicius Marcelo e que o mesmo de ciência à Atleta
Danielle

Plenário João Lucas Mariotto, 03 de Setembro 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 030/2018

Considerando que temos acompanhado pelas Redes Sociais a Divulgação de
Cursos e Treinamentos no município de Anhumas;
Considerando que, a Prefeitura Municipal de Anhumas divulgou sobre a
realização de Cursos e Treinamentos com recursos do Ministério do Trabalho e
Emprego;
Considerando que a população pede informações a respeito de quando e
quais serão os cursos que efetivamente serão realizados pela Prefeitura
Municipal.

REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que se
oficie a Prefeitura Municipal, para que a mesma envie informações a respeitos
dos questionamentos acima citados:
01- Que nos seja informado sobre alguns cursos que já vem sido divulgados
nas redes sociais e se eles são em parceria com o município?
02- Que nos seja informado e ainda se não foram iniciados, quais os cursos
que estão previstos, qual a previsão para o seu inicio e quais as entidades que
serão contratadas para o seu desenvolvimento.
03- Quais os valores e por qual órgão serão repassados ao município os
recursos para a realização desses cursos.
04-Que sejam fornecidas outras informações complementares aqui não
solicitadas, para que possamos responder e esclarecer as nossas duvidas,
bem como as duvidas da população, sobre os cursos anunciados pelo
município.
Plenário João Lucas Mariotto, 06 de Setembro de 2018.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 031/2018
Requeremos à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, que seja
oficiado à SABESP, no sentido que nos informar sobre a execução de Rede
Coletora de Esgotos nos endereços abaixo citados, que não contam com tal
melhoria:
1. Final da Rua João Lucas Mariotto, após o cruzamento com a Rua Aparecida
Zélia Pelizari Lopes;
2. Extensão da Rua José Lopes, entre o Cemitério Municipal Cristo Redentor e a
Zona Rural, após o cruzamento da Rua Vicente José;
3. Na Rua Vicente José, a partir do Velório Municipal e a Rotatória Luiz Jose .
- Que ainda nos seja informado se há projeto prevendo a realização da rede
coletora de esgotos nos locais acima citados?.
- Se em caso positivo, para quando esta previsto a sua execução?
- Se em caso negativo, nos informar sobre os motivos e o que poderia ser
feito pelo poder executivo e legislativo para a execução da rede coletora de
esgotos solicitadas.

JUSTIFICATIVA
Considerando que os moradores nos endereços acima
citados, que aumentou substancialmente, tem feito inúmeras reclamações
pois não contam com a rede coletora de esgotos, e aguardam há muito tempo
tal melhoria, uma vez que ainda sofrem com o lançamento de aguas
residenciais a céu aberto, bem como de ter que recorrer para fossas sépticas,
que mesmo assim causam problemas e, que tal melhoria viria em muito
melhorar a qualidade de vida dos moradores, evitando ainda problemas de
saúde e proliferação de mosquitos, insetos, entre outros
problemas.
4. 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 acima citados, bem como oficie também o Sr.. Cicero Aparecido
Engel, Gerente de Setor da SABESP – Regente Feijó/SP, encaminhando cópia
do presente requerimento.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 21 DE SETEMBRO DE 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 032/2018

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, Notas Fiscais, comprovante de pagamento e
Empenho de peças e mão de obra do conserto do Onibus placa CZA 1916,
bem como relação das peças que foram trocadas, objeto da Carta Convite nº
02/2018.

Anhumas, 21 de Setembro de 2.018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 033/2018

REQUEIRO a mesa, depois de ouvido o douto Plenário, que com sensibilidade
dos Nobres Pares, pugnando-se pelo apoio e aprovação do presente
requerimento, tudo em conformidade com as normas regimentais vigentes e as
atribuições legais dos vereadores no sentido de que se Oficie à SABESP,
solicitando ao Sr.. Cicero Aparecido Engel, Gerente de Setor da SABESP –
Regente Feijó/SP, que seja enviado a esta Edilidade cópia do Relatório de
Desempenho do exercício de 2017, para acompanhamento das atividades
desenvolvidas pela referida autarquia no exercício de 2017 junto ao Município
de Anhumas.

Anhumas, 21 de Setembro de 2.018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 034/2018

1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.

4.

Considerando que estivemos em visita ao Assentamento
Manah, conhecido como “Banco da Terra”, e constatamos alguns problemas,
bem como da beleza da Cachoeira lá existente e que tem uma boa frequência:
O Parque Infantil apresenta aspecto de abandono e precisa de limpeza e
conserto de alguns brinquedos e da possibilidade de outros serem lá
colocados;
O Centro Comunitário esta em péssimas condições e necessita de manutenção
e reparos em suas instalações;
A estrada que acesso ao Assentamento também precisa de melhorias e de
placa indicativas, bem como na chegada ao Assentamento, tem um
cruzamento com uma pequena obra de cobertura, TIPO QUIOSQUE (que
também precisa de reparos), e que deflete a direita dando acesso aos lotes, e
a esquerda para as propriedades vizinhas, entre ela a Fazenda São Paulo;
Verificamos ainda da necessidade de que se façam melhorias, mesmo que
provisoriamente, na ponte que da acesso ao Assentamento, pois entendemos
que ela não oferece segurança, e que se estude futuramente da possibilidade
de se construir uma ponte metálica naquele local;
Considerando que a Cachoeira existente nas proximidades do Assentamento
Manah – Banco da Terra, tem potencial turístico, visto que já atrai dezenas de
frequentadores, de Anhumas e região e poderia receber melhorias para
incentivar
ainda
mais
a
frequência
naquele
local.
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o
Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
Se existe a possiblidade de uma parceria do Poder Executivo com o
Assentamento Manah, para executar melhorias no Parque Infantil e no Centro
Comunitário ?.
Da possibilidade de melhorias na estrada bem como das identificações para
facilitar o acesso ao Assentamento?.
Da possibilidade de fazer melhorias nas proximidades e na ponte de madeira
que da acesso ao Assentamento, enquanto não se consegue uma ponte
metálica?.
Finalmente em se considerando a possiblidade da exploração turística da
Cachoeira existente naquele local, se o poder executivo poderia também,
realizar obras de melhorias, como chalés e outros benefícios para atrair ainda
mais visitantes aquele local?.

5.

Plenário João Lucas Mariotto, 03 de Outubro de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 035/2018

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta Casa,
documentos relacionados a despesas com projetos desenvolvidos pelo CRAS, dentre
notas de empenho e notas fiscais, onde demonstre todos os gastos com alimentação,
material de consumo em geral, uniformes e materiais para os alunos desenvolverem
suas atividades dentro de cada projeto disponibilizados para a população em geral.

JUSTIFICATIVA:
Efetuar o acompanhamento das despesas públicas e verificar se
há possibilidade de ampliação do atendimento a demanda de novos projetos ou mais
alunos em cada projeto desenvolvido pelo Município dentro do CRAS.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 05 DE OUTUBRO DE 2.018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 036/2018
Considerando que, é atribuição da Prefeitura Municipal a colocação de braços
e respectivas lâmpadas nos postes da iluminação pública urbana, e ainda que
o cidadão paga a taxa de Contribuição de Iluminação Pública, sendo um direito
seu o de reivindicar a colocação de braços e as lâmpadas em postes já
existentes ou a serem colocados na área urbana do município.
Considerando que na Rua Padre Sarrion, entre as Ruas João Menossi e a Rua
Valdemar Eleutério, existem dois postes, um em frente ao numero 246 e o
outro em frente ao numero 276, sem os braços e as respectivas lâmpadas, que
tem sido objeto de reclamação dos moradores próximos aos endereços acima
mencionados.
Considerando que naquele trecho da Rua, a iluminação existente é um favor
prestado pelo morador Ederson, através da iluminação externa da sua
residência, e que o correto seria a colocação de braços e lâmpadas nos locais
acima citados, de forma a efetuar uma melhoria da iluminação e propiciar
segurança e tranquilidade aos moradores das imediações e aqueles que por lá
transitarem.
Considerando a função fiscalizadora dos Vereadores desta Casa de Leis, que
ouvindo as reclamações e reivindicações da população, e levando as mesmas
para o conhecimento do Poder Executivo para as devidas providências , e
nesse sentido buscar melhorias, qualidade de vida, bem estar e segurança aos
moradores de nossa cidade:
REQUEREMOS a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, que o Senhor
Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis:
01- Se a Prefeitura já tem previsão para a colocação de braços e
lâmpadas nos dois postes da Rua Padre Sarrion?
02- Se em caso positivo, para quando seria possível atender a
reivindicação?
03- Se em caso negativo, e após as informações aqui prestadas,
se a Prefeitura poderia resolver e para quando, essa questão na
iluminação no endereço e locais acima citado?
Plenário João Lucas Mariotto, 15 de Outubro de 2018.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 037/2018

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta Casa de
Leis, Razão de Credor devidamente acompanhado com as Notas de Empenhos e
Notas Fiscais do fornecedor Retifica Aurora Ltda ou a respectiva Razão Social,
referente ao período de 01/01/2018 a 20/10/2018.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 18 DE OUTUBRO DE 2.018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

