
REQUERIMENTO Nº 001/2019 
 

 

 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta Casa de 
Leis, documentação relacionado ao Convênio denominado de “Micro Bacias”, no valor 
de R$ 600.000,00, nos enviando cópia do Contrato celebrado com a Empresa 
responsável pela execução da Obra, bem como o respectivo Plano de Trabalho 
indicando os sérvios a serem executados, os locais contemplados pela Obra e as 
respectivas quantidades que deverias ser executas no referido Projeto 

 

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 08 DE FEVEREIRO DE 2. 019. 

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTO Nº 002/2019 
 

 

 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário e considerando 
a divulgação nas redes sociais (internet) que houve definição por parte da Prefeitura 
Municipal de Anhumas, da empresa responsável pela reforma ou construção da Ponte 
que liga ao Assentamento MANÁ (Banco da Terra), que nos seja enviado cópia do 
procedimento Licitatório competente, se houver, Planilha Orçamentária, plano de 
trabalho, tempo estimado para execução dos serviços de reforma ou construção de 
uma nova ponte,  valor a ser gasto na referida obra, indicando ainda, qual origem dos 
recursos financeiros, se recursos próprios ou provenientes de convenio com outra 
esfera de Governo.  

 

JUSTIFICATIVA:  O presente pedido se faz necessário uma vez que referida 
obra há muito tempo é aguardada pelos moradores daquela localidade, que 
certamente trará benefícios de segurança e economia para aqueles que 
necessitam trafegar no local, inclusive, o transporte de alunos da rede pública 
municipal de ensino.  

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 08 DE FEVEREIRO DE 2. 019. 

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO 003/2019 
 
 
 
     Considerando que já existem outras Indicações e Requerimentos e ainda 
continuamos a ser cobrados da necessidade de se colocar um Redutor de 
Velocidade “Tipo Tartaruga” ou uma FAIXA ELEVADA, na Rua Vicente José, 
imediações do Velório Municipal; 
 
   Considerando que os moradores das proximidades do Velório , vem de há 
muito solicitando a medida acima, e entendem que apenas a colocação de uma 
faixa de pedestres lá efetuada não atende as necessidades e aos riscos que o 
local oferece; 
 
  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 do local 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, 
se  existe a previsão para a construção da FAIXA ELEVADA ou de 
OBSTACULO TIPO TARTARUGA, que é o ideal para aquele local,  e se existe 
para quando? 

 
 

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Fevereiro  de 2 018. 
 
 
 

CESAR ALVES  BARBOSA  
VEREADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº 004/2019 
 
 

                            Requeremos à Mesa na forma regimental, após ouvido o 
Douto Plenário, que seja oficiado ao Reverendíssimo Padre MARCOS PAULO 
CESTARE DE SOUZA, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES , pelo brilhante 
trabalho prestado a comunidade do nosso município, enquanto Padre da 
Paróquia Santa Luzia de Anhumas e dos bairros vizinhos, e que a população 
anhumense reconhece com muito carinho, pois apesar do pouco tempo no 
nosso convívio, mostrou que é um ser humano atento aos necessidades 
sociais e religiosas de nossa cidade. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

   Com a transferência do querido sacerdote para a cidade de Teodoro 
Sampaio, queríamos deixar aqui o nosso reconhecimento pelos dois anos que 
serviu a nossa comunidade, deixando saudades a nossa população, tanto dos 
que frequentam a Igreja Matriz de Santa Luzia, bem como de vários cidadãos 
de Anhumas, e nesse sentido a Câmara Municipal de Anhumas quer deixar 
registrada a sua homenagem, e solicitamos que seja enviada copia do presente 
ao homenageado através da Secretaria da Igreja Matriz de Santa Luiza. 
 
          Plenário João Lucas  Mariotto, 19 de feve reiro de 2019. 
 
 
 
Gisele de Capua Souza  Cesar Alves Barbosa José Lui s Lopes Ascencio  
             Vereadora                   Vereador                         Vereador 
 
 
 
Antonio Silva Nascimento Vivian Ap. Barbosa     Fab io R. da Silva        

   Vereador                     Vereadora                      Vereador 
 
 
 

Douglas Alves Barbosa      Odair D. Cavalcante       Rafael F. C. Bega    
           Vereador                       Vereador                          Vereador  

 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº 005/2019 
 
 
 

                                   Requeremos  à Mesa na forma regimental, após ouvido o 

Douto Plenário, que seja oficiado ao novo Pároco Revmo. Sr.  Padre Evandro 

Carbonário , MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES , em virtude de sua posse 

como PÁROCO na Paróquia Santa Luzia de Anhumas,ocorrida  no dia 09  de 

Fevereiro de 2019, 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 

 

Com a posse do Padre Evandro Carbonário esta Casa de 

Leis, se faz presente através da MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES  e entender 

que é 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, e que seja 

encaminhada cópia do presente ao homenageado. 
                            
          Plenário João Lucas  Mariotto, 19 de feve reiro de 2019. 
 
 
 
 
Gisele de Capua Souza  Cesar Alves Barbosa José Lui s Lopes Ascencio  
             Vereadora                   Vereador                         Vereador 
 
 
 
Antonio Silva Nascimento Vivian Ap. Barbosa     Fab io R. da Silva        

   Vereador                     Vereadora                      Vereador 
 
 
 

Douglas Alves Barbosa      Odair D. Cavalcante       Rafael F. C. Bega    
           Vereador                       Vereador                          Vereador  
 



 
REQUERIMENTO Nº 006/2019 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário e considerando 
que houve a realização de reparos junto ao Ponte do Córrego São Pedro na vicinal 
que liga Anhumas a Pirapozinho, do qual externo meus agradecimentos pelo trabalho 
realizado e a preocupação com os munícipes, requeiro que nos seja informado se foi 
realizado algum estudo técnico e mais aprofundado sobre as  reais condições da 
referida ponte? Caso tenha sido realizado, nos seja envidado cópia do parecer técnico 
e quais os apontamentos efetuados pelo profissional responsável pelo levantamento 
da obra. 

 

JUSTIFICATIVA:  O presente pedido se faz necessário uma vez que referida 
obra é de suma importância para interligação dos municípios vizinhos, bem 
como para se evitar maiores transtornos com acidentes e danos a saúde ou 
vida daqueles que utilizam a vicinal até Pirapozinho e vice versa. 

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 22 DE FEVEREIRO DE 2. 019. 

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
REQUERIMENTO Nº 007/2019 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário e considerando 
que a previsão contida no artigo 37, inciso X da Constituição Federal, solicito as 
seguintes informações do Poder Executivo: 

a) Se a atual administração pretende concecer concessão da 
revisão geral anual em favor dos servidores municipais no 
exercício vigente? 

b) Se positivo, qual percentual e se englobará o acumulado 
entre exercício 2017/2018 que não fora concedido em favor 
dos servidores e em que mês pretende repassar a revisão 
geral? 

c) Caso negativo, as justificativas para tal decisão? 

 

JUSTIFICATIVA:  O presente pedido se faz necessário uma vez que somos 
procurados constantemente pelos servidores municipais indagando se tramita 
projeto de lei para revisão geral, especialmente pelo fato de que no exercício 
anterior não fora concedido o beneficio previsto na lei. 

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 22 DE FEVEREIRO DE 2. 019. 

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº 008/2019 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 

O Dia Internacional da Mulher foi criado em homenagem a 129 operárias que 
morreram queimadas numa ação da polícia para conter uma manifestação numa 
fábrica de tecidos. Essas mulheres estavam pedindo a diminuição da jornada de 
trabalho de 16 para 10 horas por dia e o direito à licença-maternidade. Isso aconteceu 
em 8 de março de 1857, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. 
Entretanto o dia 08 de março significa mais do que um dia trágico do século passado e 
na história da humanidade, ele na verdade exprime a luta da classe feminina por seus 
direitos sociais e trabalhistas dando um basta à exploração e à desigualdade tanto 
salarial quanto social em relação aos homens. 
É claro que as mulheres obtiveram enormes conquistas, mas existe muito mais a ser 
conquistado e se tratando de seus direitos de igualdade, hoje As mulheres constituem, 
30% "dos" chefes de família, mas ganham, em média apenas 65% do valor dos 
salários dos homens. Além dessas condições a que estão submetidas, muitas 
mulheres enfrentam a dupla jornada de trabalho, porquanto assumem, além do 
emprego fora de casa, a responsabilidade integral pelas tarefas domésticas e o 
cuidado aos filhos. 
São fatos como esses que fazem desse Dia um dia de luta, para que a diferença 
biológica que distingue um homem de uma mulher não seja justificativa para a 
intolerância, a opressão, a desigualdade de direitos e diferentes formas de violência a 
que as mulheres são submetidas. 
Sendo assim, nós como representantes da comunidade, não poderíamos deixar de 
prestar essa homenagem, Congratulando a todas as mulheres em nome da Câmara 
Municipal de Anhumas, bem como conscientizando a todas que ainda há muito a ser 
conquistado. 
Diante do exposto, na qualidade de Vereadores, vimos REQUERER a V. Exa. que 
submeta à aprovação do Plenário a presente Moção de Congratulações pelo ‘Dia 
Internacional da Mulher’ , para que passe a expressar o pensamento da Câmara 
Municipal de Anhumas, homenageando todas as mulheres de nosso Município, cada 
qual com sua indispensável importância para nossa sociedade. 

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de março de 2019.  

 

Gisele de Capua Souza  Cesar Alves Barbosa José Lui s Lopes Ascencio  
             Vereadora                   Vereador                         Vereador 
 
Antonio Silva Nascimento Vivian Ap. Barbosa     Fab io R. da Silva        

   Vereador                     Vereadora                      Vereador 
 

Douglas Alves Barbosa      Odair D. Cavalcante       Rafael F. C. Bega    
           Vereador                       Vereador                          Vereador  
 



REQUERIMENTO Nº 009/2019 
 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que informe a 
esta Casa de Leis a respeito de acidente envolvendo um Micro Õnibus do Município 
de placa CZA 1926, mediante o envio das seguintes informações: 

01 – Data do Acidente; 

02 – Relação dos veículos envolvidos no sinistro; 

03 – O referido veículo pertencente a Municipalidade era 
detentor de seguros contra acidentes automobilísticos? Se positivo, quais as 
coberturas contratadas com a respectiva companhia, enviando cópia da competente 
apólice; 

04 – Houve acionamento da seguradora para conserto dos 
veículos envolvidos, inclusive o Ônibus de propriedade do Município de Anhumas? 

05 – Por qual motivo o veículo micro ônibus CZA 1926 não foi 
restaurado até a presente data? 

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 22 DE MARÇO DE 2.019.  

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REQUERIMENTO Nº 010/2019 
 

 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que informe a 
esta Casa de Lei, qual o cargo atualmente exercido pelo servidor Maurício da Silva, 
especificando se ocupa cargo de chefia ou direção,  enviando cópia do respectivo ato 
de designação, bem como qual a remuneração percebida pelo citado servidor de 
janeiro de 2019 até a presente data, acompanhada da respectiva documentação. 

 

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 22 DE MARÇO DE 2.019.  

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REQUERIMENTO Nº. 011/2019 

 

CONSIDERANDO as informações prestadas a esta casa de leis no final do ano 
de 2018 pela Assessoria de Educação alegando que os professores da rede 
municipal não realizavam os cursos propostos, onde inclusive nos foi informado 
o índice em porcentagem de participação dos mesmos. 

CONSIDERANDO o fato de que fomos procurados por alguns professores 
afirmando que alguns dos referidos cursos nem lhes foram oferecidos 

CONSIDERANDO ainda que neste ano de 2019, fomos informados que 
aconteceu curso destinado aos professores da rede de educação municipal 

Após ouvido o plenário, vimos através deste REQUERER a mesa, que se oficie 
o Exmo Sr Prefeito Municipal que solicite  ao Dirigente Municipal de Educação 
ou responsável para que nos informe sobre: 

- Quais os cursos realizados em 2019? 
- Quantas vagas? 
- Como é divulgado entre os professores municipais? 
- Qual critério usado para escolha de profissionais para a realização dos 
mesmos?  
 

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 22 DE MARÇO DE 2019. 

 

         Gisele de Cápua Souza                      Fabio Ri beiro da Silva 
                 Vereadora                                            Vereador 
 

Cesar Alves Barbosa                           Rafae l Felippe Celeste Bega 
                    Vereador                                                Vereador  
 
 
 
 
 
 
 



 

REQUERIMENTO Nº 012/2019 
 

 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que seja 
requerido a Concessionária de Energia Electro Eletricidade e Serviços S/A, 
responsável pela iluminação pública e privada do Município, que adote de forma 
urgente as providencias cabíveis para substituição do poste de madeira, instalado em 
frente a residência, localizada à Rua Paulo Remelle, nº 765, centro, tendo em vista as 
condições precárias que o mesmo se encontra, podendo, inclusive, causar sérios 
danos materiais e até mesmo colocar em risco vidas humanas. 

. 

 

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 05 DE ABRIL DE 2.019.  

 

 

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 
Vereador 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REQUERIMENTO Nº 013/2019 
 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que o Executivo 
Municipal informe a esta Casa de Lei, relacionado ao evento da 2ª Copa Internacional 
Luiz de Carvalho, as seguintes informações, acompanhada dos documentos 
pertinentes: 

- Quantidade de Equipes participantes 

- Quantidade de Atletas e Comissão Técnica 

- Gastos Com Arbitragem 

- Gastos com Troféus e Medalhas 

- Gastos com funcionários de Limpeza e Cozinha 

- Gastos com alimentação das equipes 

- Gasto com combustível; 

- Gastos com uniformes;  

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 17 DE ABRIL DE 2.019.  

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REQUERIMENTO Nº 014/2019 
 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que o Executivo 
Municipal informe a esta Casa de Lei, enviando os seguintes documentos: Termo de 
Homologação do Concurso Público e cópia da Portaria  de nomeação do servidor 
Mauricio da Silva, na condição de aprovação no carg o de operador de máquinas. 

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 10 DE MAIO DE 2.019. 

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
  
  
JUSTIFICATIVA: O presente requerimento visa tão e somente confrontar 
informações anteriores remetidas as esta Casa de Leis, bem como a 
confirmação de que referido servidor é efetivo no cargo de operador de 
máquinas, uma vez que informalmente tínhamos conhecimento de se tratar de 
servidor público lotado  no cargo de motorista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO  Nº 015/2019 
 

 
 

Considerando a função fiscalizadora do Poder Legislativo, inclusive das 
ações do Poder Executivo, envolvendo ou não recursos  financeiros; 

 
Considerando a necessidade de informações para  esclarecimento  e que 
dependem as mesmas do Poder Executivo. 
 
 
 
REQUEREMOS a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, que o Senhor 
Chefe do Executivo informe e forneça  aos  Vereadores que a 
esta  subscrevem,  bem como a esta Casa de Leis o seguinte: 
 
            Que nos seja fornecido através de pessoa qualificada,  do quadro ou 
que preste serviços a Prefeitura Municipal de Anhumas  na área de 
Engenharia, um PARECER TÉCNICO referente as obras realizadas em 
uma  parte do muro  que  caiu na EMEF ADHEMAR  PALMIRO,   e localizado 
na parte lateral da escola,  que fica de frente para o Ginásio 
Municipal Esportes, nos informando a quantidade  de M2 (metros quadrados) 
executados na parte do muro no local acima citado. 
 
 
 

Plenário  João Lucas Mariotto, 24 de Maio de 2019 
 
 
 

 

Cesar Alves Barbosa                     Gisele de Capua Souza 
VEREADOR                                             VEREADORA 

 
 
 

Fabio  Ribeiro da Silva 
VEREADOR 

 
 
 
 
 



 
 
 

REQUERIMENTO Nº 016/2019 
 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário 
que o Executivo Municipal informe a esta Casa de Lei, enviando os 
seguintes documentos:  

Todas as notas fiscais emitidas em 2019 por MEI 
(Micro Empresário  Individual), Informando os respectivos Serviços 
prestados. 

 

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 06 DE JUNHO DE 2.019.  

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REQUERIMENTO Nº 017/2019 
 

 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que o Executivo 
Municipal informe este Legislativo se a Municipalidade Aluga algum Imóvel na Cidade, 
caso positivo enviar cópia dos referidos contratos de locação e os vares atualizados 
dos pagamentos. 

Requeiro ainda, que seja informado se algum munícipe aluga 
algum prédio Publico da Municipalidade, caso positivo envie cópia dos referidos 
Contratos de locação e valor pagos atualizados.. 

 

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 07 DE JUNHO DE 2.019.  

 

 

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 
Vereador 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REQUERIMENTO Nº 018/2019 
 

 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que o Executivo 
Municipal encaminhe a este Legislativo, cópia do Procedimento Licitatório do 
Concurso Público e Processo Seletivo nº 001/2019, informando o valor Arrecadado 
com as Inscrições. 

 

 

  PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 07 DE JUNHO DE 2.019.  

 

 

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 
Vereador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº 019/2019 
 

 

 

  Requeremos à mesa após Ouvido o douto Plenário que o Executivo Municipal 
informe a esta casa de Lei, as providencias tomadas até o momento 
juntamente com a empreiteira responsável, para sanar o problema do 
vazamento da caixa d’agua no prédio da EMEI José Ede Duela. 

 

JUSTIFICATIVA 

Estivemos em visita no local e percebemos o vazamento e em conversa com a 
diretora fomos informados que já foi solicitado o reparo, mas que até a 
presente data não havia sido tomado providencia alguma. 

 

Plenário João Lucas Mariotto, 19 de junho de 2019. 

 
 
 

 
 

CESAR ALVES BARBOSA                                    FABIO RIBEIRO DA SILVA 
Vereador                                                                  Vereador 

 
 

GISELE DE CAPUA SOUZA                     RAFAEL FE LIPPE CELESTE BEGA 
Vereador                                                    Vereador 

 
 

IARA RICCI 
Vereadora 

 
 
 
 



 

REQUERIMENTO Nº 020/2019 
 

 

REQUEIRO a mesa, depois de ouvido o douto plenário, para que se 
encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que prestes 
todas as informações referentes ao “Programa Viva Leite” do Governo Federal 
do Estado de São Paulo, neste município, sendo: 

• Relação atualizada da Lista das Famílias beneficiárias do 
Programa 

• Relatório contendo os critérios utilizados para Inclusão das 
mesmas  

 

Justificativa 

 

Busca a Vereadora que a este subscreve obter informações 
devido a denuncias feitas por algumas pessoas moradoras deste 
Município.  

Desta forma, é dever do Vereador proceder a fiscalização de 
todos os atos praticados pelo Executivo Municipal, razão pela qual se 
formula esse presente requerimento. 

 

Anhumas, 19 de junho de 2019. 

 

Vivian Ap. Barbosa 

Vereadora 

 
 
 
 
 



REQUERIMENTO  Nº 021/2019 
 
 
 

      Considerando que a Prefeitura Municipal é a responsável pela construção 
de  Unidades de Saúde, Praças, Campo Sintético, Creche Escola, Rotatórias 
entre outros,  bem como a reforma de outros  prédios públicos, através de 
empresas ou pelo município. 
     Considerando que  alguns já foram denominados  e identificados, 
restando  outros  que  até agora  não foram contemplados, a exemplo do 
GINÁSIO DE ESPORTES ALBERTO PELIZARI, ROTATÓRIA LUIZ JOSÉ, 
ROTATÓRIA  ZEZÉ LOPES (CRISTO). 
    Considerando que o Poder Legislativo faz a aprovação  de todos os 
prédios  públicos, inclusive de Ruas, estradas  e Avenidas. 
REQUEREMOS 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, 
da possibilidade  da Identificação através de placas ou pinturas dos locais 
ainda não realizados, bem como de contemplar também com os nomes  de 
todos os Vereadores e do Presidente desta Casa de Leis, nos próprios da 
municipalidade que foram  inaugurados  ou terminados na atual administração. 

    
    Plenário João Lucas Mariotto, 12 de Julho de 20 19. 

 
 
 
Gisele de Capua Souza  Cesar Alves Barbosa           IARA RICCI  
             Vereadora                   Vereador                         Vereador 
 
 
 
Antonio Silva Nascimento Vivian Ap. Barbosa     Fab io R. da Silva        

   Vereador                     Vereadora                      Vereador 
 
 
 

Douglas Alves Barbosa      Odair D. Cavalcante       Rafael F. C. Bega    
           Vereador                       Vereador                          Vereador  
 
 
 
 
 
 



 

 REQUERIMENTO 022/2019 
 
 
     Considerando que somos constantemente  questionados sobre  a 
necessidade de obras para  a segurança dos pedestres no transito, como a 
colocação der um Redutor de Velocidade “Tipo Tartaruga” ou de  uma FAIXA 
ELEVADA, em locais estratégicos , visando justamente a pratica  de uma 
direção defensiva de  veículos , verificamos que  a FAIXA ELEVADA que foi 
por mim solicitada, entre as duas calçadas da Vicinal Maria Ruiz Martins, após 
a Rotatória, no sentido Anhumas a Pirapozinho e atendida pelo Poder 
Executivo; 
 Considerando que os moradores das proximidades  do Conjunto Habitacional 
Jorge Sereghetti, vem de há muito solicitando a medida acima, e que agora se 
mostram  agradecidos com  a obra realizada, razão pela qual também 
agradeço em nome deles, a execução da FAIXA ELEVADA,         que foi objeto 
do meu pedido no REQUERIMENTO 009/2018; 
  Considerando que os pedidos eram em razão de que,  a alta velocidade dos 
veículos, colocava em  risco a vida dos que ali  transitavam, em especial 
crianças e idosos; 
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: 
Da possibilidade de realizar uma campanha educativa, a motoristas e 
usuários,  com faixas alusivas, panfletos  de esclarecimento  e 
outros  instrumentos para  a utilização de forma correta  da FAIXA 
ELEVADA  localizada na Rotatória que da acesso ao Conjunto Habitacional 
Jorge Sereghetti, bairros, centro, zona Rural e a cidade de Pirapozinho. 
 
Plenário João Lucas Mariotto, 09 de Agosto de 2019.  

 
 
 
 
 

CESAR ALVES  BARBOSA  
VEREADOR 

 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº. 023/2019 

  
 
 
 
 
 

                                      Considerando que o Conjunto Residencial João 
Menossi I, necessita da construção de Redutores de Velocidade, Tipo 
TARTARUGA, para  melhorar  a segurança  do  Bairro; 
                                  Considerando que  tais obras não podem atender pedidos 
particulares e pessoais e, portanto deve ser feito  um estudo por um 
profissional competente e que entenda de Engenharia de Trafego. 
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: 
   Como pairam duvidas sobre a competência e obrigação de realização da 
solicitação acima, que   nos  sejam informado  de quem é a obrigação  para a 
construção das TARTARUGAS,           se do Poder Executivo ou do Loteador 
que, supostamente  teria   a obrigação de  fazer  tal obra dentro do prazo de 05 
anos e, que  o objetivo  é a execução   dos redutores de 
velocidade,   independente de quem tenha a obrigação. 
                                             
                    
 

Plenário João Lucas Mariotto, 09 de Agosto  de 2019. 
  
 
 
 
  

CESAR ALVES BARBOSA  
VEREADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº. 024/2019 

 

 

Após ouvido o plenário, requeremos a mesa, que se oficie o EXMO Sr Prefeito 
Municipal para que nos informe o número de funcionários, na seguinte forma: 

A- Concursados 

B- Contratados 

C- Comisionados 

E também a proporção em porcentagem dos concursados e comissionados 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Para maiores informações e assim conseguirmos esclarecer dúvidas dos 
munícipes 

 

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de agosto de 2019. 

 
 
 

CESAR ALVES BARBOSA                                    FABIO RIBEIRO DA SILVA 
Vereador                                                                  Vereador 

 
 

GISELE DE CAPUA SOUZA                     RAFAEL FE LIPPE CELESTE BEGA 
Vereador                                                    Vereador 

 
 

IARA RICCI 
Vereadora 

 

 



REQUERIMENTO 025/2019 
  
                                     
                        Considerando que, recebemos reclamações de diversos 
moradores, referente à falta de sinalização do trânsito nos cruzamentos das 
ruas no Residencial João Menossi; 
                        Considerando que, a ausência de sinalização de transito nas 
ruas do bairro, e com o fluxo de veículos e pedestres, facilmente se observa o 
risco de acidentes, uma vez que, não se sabe quem tem a ordem de 
preferência ou do parar e, que até presenciamos um acidente no cruzamento 
das Ruas Domingos Ferreira de Medeiros com a Rua Valdemar Eleutério. 
                         Considerando que, em se executando as sinalizações verticais 
e horizontais, iria disciplinar o transito de veículos  no bairro acima citado, uma 
vez que é atribuição do Poder Executivo a organização do transito no 
município. 
                       
 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. O motivo pelo qual não foi feita a sinalização do transito nas ruas do Bairro 
João Menossi? 

Se esta no planejamento do município a sua execução, e se estiver qual a 
previsão para a seu inicio? 
 
                         Plenário João Lucas Mariotto, 04 de Setembro de 2019. 
 

ANTONIO S. NASCIMENTO    JOSÉ LUIS L. ASCENCIO 
            Vereador                Vereador 
 
 
CESAR ALVES BARBOSA                                 FABIO RIBEIRO DA SILVA 

Vereador                                                               Vereador 
 
 

GISELE DE C. SOUZA    RAFAEL F. C. BEGA     DOUGLAS  A. BARBOSA 
            Vereadora                    Vereador   Vereador 

 
 

 

 



 REQUERIMENTO 026/2019 
  
         Considerando que a falta de entrega de correspondências e objetos por parte do 
ECT – Correios, em dois bairros do município em especial, e a cidade como um todo, 
tem gerado prejuízos e desconforto aos seus moradores;       
             Considerando as reclamações da população que solicitam providencias e 
melhorias por parte da ECT – Correios, quanto a pontualidade e de se estender  os 
serviços daquela empresa no Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti e do Conjunto 
Residencial João Menossi;   
             Considerando que as alegações da Agencia Local dos Correios, é a falta de 
funcionários, bem como da necessidade de que a Prefeitura Municipal, faça o 
CADASTRO DOS BAIRROS (Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti e Conjunto 
Residencial João Menossi), junto a ECT – Correios, para possibilitar a prestação de 
serviços  nos referidos bairros. 
              
 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: 

     a-      Se a Prefeitura Municipal já cadastrou os bairros acima junto a ECT – 
CORREIOS, para que se atenda uma formalidade necessária para que os bairros 
acima citados possam ser atendidos  pelos Correios?.   
 
     b-         Se em caso negativo, aproveitamos a oportunidade, para  informar  dados 
que coletamos da Regional que atende o nosso município,  e  nesse sentido facilitar o 
contato com a referida empresa, para a realização  do cadastro. 
 
 
ECT – CORREIOS 
WILSON ABADIO DE OLIVEIRA - SUPERINTENDENTE  DO INTERIOR 
PRAÇA D. PEDRO II, 55  QUADRA 4 
17015-905 BAURU-SP 
 

                                 Plenário João Lucas  Mariotto, 05 de Setembro de 2019.  
 
  

Gisele de Capua Souza  Douglas A. Barbosa José Luis  Lopes Ascencio  
             Vereadora                   Vereador                         Vereador  
 
 
Cesar Alves Barbosa     Vivian Ap. Barbosa     Fabi o Ribeiro da Silva  
   Vereador                     Vereadora                                 Vereador  
 
 
Antonio S, Nascimento      Odair D. Cavalcante       Rafael F. C. Bega    
           Vereador                       Vereador                          Vereador  
 
 
 



REQUERIMENTO 027/2019 

                                      
                         Considerando que, recebemos de diversos proprietários rurais e de 
usuários, reclamações sobre as DUAS PONTES existentes na ESTRADA RURAL 
ATANASIO FERNANDES OLIVER AHM-455, que da acesso às propriedades rurais de 
Antônio Palmiro, José Guardachoni, Espolio de Atanásio Fernandes Oliver e de outros 
proprietários; 
                        Considerando que, em visita a estrada acima citada, verificamos 
mesmo que sem conhecimento técnico, que é claro e notório a existência de varias 
problemas nas duas pontes e, de que as reclamações procedem, desde o 
comprometimento da estrutura, da longarina, madeiramento superior e, a falta de 
proteção lateral e. nenhuma sinalização: 
                       Considerando que, essa situação tem trazido preocupação aos 
proprietários que se utilizam daquela estrada, além de outros que precisam fazer o 
transporte de mercadorias, gado, etc., inclusive tendo que utilizar outros acessos 
aumentando a distancia em quilômetros e ate encarecendo o frete ou o consumo de 
combustível para chegar ao seu destino final. 
                     Considerando finalmente que existe o risco de um acidente naquelas 
pontes, com prejuízos materiais e humanos, uma vez que muitos desconhecem a sua 
situação e poderiam utiliza-la como se estivesse em boas condições e, em todas as 
situações isto poderia trazer prejuízos ao erário publico, uma vez que a 
responsabilidade sobre a ponte é do município. 
 REQUEREMOS 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 o Departamento de Obras da Prefeitura tem conhecimento da situação e do 
estado das pontes acima citada.? 

2.  Se em caso positivo, nos informar se existe viabilidade econômica para a 
recuperação das mesmas ou da necessidade de se construir duas novas.? 

3. Se for ou não do conhecimento do Poder Executivo e, como consideramos a 
urgência de medidas para solucionar o problema da ponte, se seria possível o 
inicio imediato das obras para a recuperação ou da construção de duas novas 
pontes no local acima citado.? 
 
                 Plenário João Lucas Mariotto, 05 d e Setembro de 2019.  

 

José Luis Lopes Ascencio                         Ce sar Alves Barbosa  

     Vereador                                              Vereador  

 

Fabio Ribeiro da Silva                          Gis ele de Cápua Souza  

  Vereador                                                Vereadora  

 

Rafael Felippe Celeste Bega  

Vereador  

 



REQUERIMENTO Nº 028/2019 
 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário 
que o Executivo Municipal informe a esta Casa de Lei, enviando 
relatório contendo as despesas com combustíveis no setor de 
Saúde mediante a indicação do veículo a placa e o relatório 
contendo os gastos e valores de cada veículo, no período de janeiro 
de 2018 a setembro de 2019.  

 

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 06 DE SETEMBRO DE 2.0 19. 

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº. 029/2.019 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES  

REQUEREMOS à Mesa na forma regimental, depois de ouvido o Douto 
Plenário, que seja consignado em ata da presente Sessão, e que seja oficiado ao 
homenageado, Senhor MARCELO DA COSTA OLIVEIRA – “Marcelinho da Saúde”, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES pelos diversos e importantes atendimentos e 
serviços efetuados ao nosso município, em especial na área da Saúde, favorecendo 
pessoas e famílias carentes de Anhumas. 

JUSTIFICATIVA  

      Foi de suma importância para a população de Anhumas, o trabalho desenvolvido 
gratuitamente pelo Marcelinho da Saúde, como é carinhosamente chamado pelos 
seus amigos e parentes, quando do atendimento a varias pessoas que precisaram de 
atendimentos em consultas, cirurgias, próteses entre outros serviços de saúde, e só 
para exemplificar, dentro os muitos outros que foram atendidos, podemos citar o João 
Carlos Cruzeiro, José Venâncio, Rosineide Barbosa, Marcelino Ananias. 
        Destacamos ainda, a sua atuação com muito sucesso na pasta da Saúde do 
município de Taciba, bem como a sua trajetória politica, na assessoria de vários 
deputados, trazendo emendas parlamentares, para a aquisição de equipamentos, 
veículos, entre outros benefícios, que levaram conforto e qualidade de vida a 
população tacibense. 
        Finalmente, requeremos que na aprovação do presente, que teve a concordância 
e assinatura de todos os VEREADORES, seja dado conhecimento ao Senhor 
MARCELO DA COSTA OLIVEIRA, também conhecido como Marcelinho da Saúde. 

Plenário João Lucas Mariotto, 19 de Setembro de 2019. 
 
 
 

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO      VIVIAN A. BARBOSA         GISELE DE CAPUA SOUZA  
VEREADOR                            VEREADORA                           VEREADORA 

 
 
 

CESAR ALVES BARBOSA    DOUGLAS ALVES BARBOSA    RAF AEL F. CELESTE BEGA  
VEREADOR                          VEREADOR                                 VEREADOR 

 

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

 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº. 030/2.019 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES  

  REQUEREMOS à Mesa na forma regimental, depois de ouvido o Douto 
Plenário, que seja consignado em ata da presente Sessão, e que seja oficiado aos 
homenageados,  Senhores CLEBERSON BEZERRA  SEGATTO, JOÃO LUIZ  DA 
SILVA (JOÃO CAPOTA) E JOSÉ DOS ANJOS PENIDIO (ZÉ BAGRE), MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES, parabenizando os ilustríssimos senhores, pelo zelo e cuidado 
que tem desempenhado com seus trabalhos nas Praças Publicas do Município, 
colaborando com sua limpeza e conservação, e dando exemplo de conduta como 
cidadãos. 

JUSTIFICATIVA 

          Temos acompanhado o trabalho dos cidadãos acima citados, e visto o zelo  e 
carinho que  desenvolvem seu trabalho  nos seguintes logradouros públicos: 

1. PRAÇA CLOSADIR APARECIDO FUZARO, localizada no Conjunto 
Habitacional Jorge Sereghetti, através do morador do bairro,  Senhor 
Cleberson Bezerra  Segatte; 

2. PRAÇA ARNALDO OBREGON, localizada no Jardim Paulista, através do 
morador  Jose dos Anjos Penídio (Zé Bagre); 

3. PRAÇA  JOSÉ PIVARO, localizada no Jardim Esplanada, através do morador 
João  Luiz da Silva ) João  Capota. 

            São exemplos a serem seguidos , quando observamos  em determinadas 
ocasiões, que  os prédios, bancos de descanso, arborização entre outras 
instalações do município,  serem  objetos de vandalismo e destruição e, nesse 
sentido, ficamos sensibilizados  com o trabalho do cidadãos acima citados,  e  dai 
termos a iniciativa de prestar essa homenagem . 
             Sabemos ainda que  temos no município, outras pessoas que tem 
colaborado   voluntariamente  na conservação e beleza  de nossa cidade, e que 
serão oportunamente lembrados para a devida  homenagem.      
             Finalmente, requeremos que na aprovação do presente,  seja dado 
conhecimento e enviados aos Senhores Cleberson Bezerra  Segatto, José dos 
Anjos  Penídio e João Luiz da Silva,   cópia da presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES..  
 
                                           Plenário João Lucas Mariotto, 19 de Setembro de 2019. 

 
 
 

                 CESAR ALVES BARBOSA     JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO       
                              VEREADOR                            VEREADOR                                  



               
 

REQUERIMENTO Nº 031/2019 
 
 
 
 
                            Considerando que estivemos em visita ao Assentamento Manah, 
conhecido como “Banco da Terra” em Outubro de 2018, e através do 
REQUERIMENTO 034/2018 de 03/10/2018, pedimos informações sobre vários 
problemas que constatamos no local, e entre eles, sobre a precariedade da ponte 
que da acesso ao Assentamento, e qual ação que o Poder Executivo pretendia 
executar para sanar o problema; 
 
                                    Considerando que na época chegamos a sugerir que se 
construísse uma Ponte Metálica naquele local, o que viria a resolver 
definitivamente o problema, sendo inclusive uma reivindicação nossa ao Deputado 
Estadual Mauro Bragato; 
 
                                    Considerando as informações que a atual ponte, ira ser 
substituída por uma com melhor qualidade. 
 
 
                                        REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, ouvido o 
Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis: 

1.     Se a ponte vai ser construída com recursos próprios ou se foi firmado 
algum convenio para tanto? 

2.     Se em caso de convenio, com qual órgão ele foi firmado, quais os valores 
totais da obra e se haverá contra partida do município? 
 
3.    Qual o prazo para o inicio e final da execução da obra? 
 
Plenário João Lucas Mariotto, 19 de Setembro de   2 019. 
 
 
 
 
 
 CESAR ALVES BARBOSA                     JOSE LUIS LOPES ASCENCIO  
              VEREADOR                                              VEREADOR 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº 032/2019 

 

CONSIDERANDO que o município não tem atendimento de alta complexidade 

CONSIDERANDO que o município depende de atendimentos especializados 
do hospital HR de Presidente Prudente 

CONSIDERANDO que os pacientes de Anhumas devem passar pelo 
atendimento na UBS ou ESF em seguida no Hospital em Regente Feijó e se 
necessário encaminhamento ao HR devem ficar na espera de vagas do 
sistema CROSS (Central de Regulação e oferta do serviço da saúde)  

CONSIDERANDO que temos casos de extrema emergência, que devem ser 
atendidos com maior complexidade e que se após atendimento na UBS local 
ou socorro imediato da ambulância fossem encaminhados diretamente ao 
Hospital Regional traria maior segurança ao paciente e agilidade no caso 
podendo salvar a vida 

REQUEIRO a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que se oficie 
o Sr Prefeito Municipal e este comunique a Assessora Municipal de saúde e se 
necessário ao Conselho Municipal de Saúde, solicitando as seguintes 
informações: 

1- Há casos de emergência que o paciente pode ir diretamente ao HR? 

2- Caso positivo quais são? 

3- Se negativo, já foram realizadas ações junto a Secretaria Estadual de 
Saúde para requerer que o nosso município no caso de emergência 
médica não necessite passar por atendimento em Regente Feijó e ficar 
na fila do sistema CROSS para que assim o paciente seja levado 
diretamente ao Hospital Regional para atendimento? 

 

Plenário João Lucas Mariotto, 20 de setembro de 2019. 

 

 

GISELE DE CAPUA SOUZA               FABIO RIBEIRO D A SILVA 
Vereadora                                                  Vereador 



REQUERIMENTO Nº 033/2019 
 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário 
que o Executivo Municipal informe a esta Casa de Lei, relação de 
prestadores de serviços que prestaram ou ainda prestam serviços 
para a Prefeitura com nota fiscal MEI, com emissão de Nota Fiscal 
(MEI) Micro Empreendedor Individual), compreendendo o período 
de janeiro de 2019 a 23 de agosto de 2019. 

 

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 20 DE SETEMBRO DE 2.0 19. 

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REQUERIMENTO Nº 034/2019 
 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário 
que o Executivo Municipal informe a esta Casa de Lei, notas fiscais 
de manutenção da maquina Niveladora FIATALLIS F G 140, de 
Junho de 2018 a Agosto de 2019. 

 

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 20 DE SETEMBRO DE 2.0 19. 

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº 035/2019 
 

 

 

 

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário 
que o Executivo Municipal informe a esta Casa de Lei, enviando 
relatório contendo as despesas com Diesel, no período de Janeiro 
de 2018 a Agosto de 2019.  

 

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 20 DE SETEMBRO DE 2.0 19. 

 

 

ODAIR DIAS CAVALCANTE 
Vereador 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº 036/2019 
 
REQUEIRO na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que sejam 
consignados na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária, votos de 
congratulações aos senhores Vereadores WELLINGTON DE SOUZA 
NEVES, MARCOS XAVIER DE ALMEIDA PASSOS JUNIOR e MURILO 
GOMES DE OLIVEIRA pelo excelente serviço prestado como vereadores 
das câmaras municipais de Presidente Prudente, Martinópolis e 
Presidente Bernardes .   
                                            JUSTIFICATIVA  
 
Quero manifestar meu carinho aos parlamentares acima citado, pelo 
brilhante trabalho desenvolvido em suas cidades. Portanto, com muita 
admiração que esta câmara legislativa presta sincera homenagem  
 

                                                BIOGRAFIA  

Wellington de Souza Neves  

Wellington de Souza Neves (Wellington Bozo), nascido em 30 de Junho de 
1985 na cidade de Presidente Prudente - SP, onde reside, brasileiro, 
casado, tem uma filhinha com 02 anos. Começou a trabalhar desde os 08 
anos de idade como engraxate, jardinagem e garçom em festas infantis, 
lanchonetes etc. 
Começou sua vida pública e política a convite do amigo Adalberto Garcia, 
quando se filiou ao PSB, fazendo trabalhos voluntários e sociais na 
comunidade prudentina desde os 15 anos, quando passou a fazer parte de 
movimentos estudantis junto com os jovens, onde faziam campanhas de 
agasalhos, arrecadação de alimentos, brinquedos, móveis para doação às 
famílias carentes, anualmente realiza mutirão contra a dengue, na 
prevenção da doença, o que o levou a ganhar duas vezes o prêmio jovem 
voluntário nos anos de 2011 e 2013, organizado pela Coordenadoria 
Municipal da Juventude; Faz parte do movimento MJC (Movimento 
Juventude Contrários) onde também é um dos fundadores. Este movimento 
é contra a corrupção, a desigualdade social, racismo, bullying, Foi um dos 
presidentes de bairro mais jovem, tendo apenas 22 anos à época, quando 
assumiu a responsabilidade de lutar e trabalhar a favor dos moradores do 
Jardim Maracanã. Daí passou a integrar o grupo de jovens do PSDB, levado 
que foi a convite do amigo Sr. Dirceu Mateus, onde teve um crescimento 
muito grande deste, pois levou um grande número de jovens para a ala do 



partido fazendo a inclusão dos jovens na política, hoje contando com mais 
de 400 jovens filiados ao PSDB, se tornando uma grande liderança regional 
da juventude, hoje é vice presidente estadual da juventude do PSDB. Daí 
teve o grande momento, quando o seu amigo e também padrinho Dirceu 
Mateus o convidou para sair candidato a vereador pelo PSDB, tendo hoje 
assumido o cargo, sendo um dos mais novos vereadores da cidade, sendo 
que na primeira vez em 2012 obteve um total de 906 votos ficando muito 
bem colocado dentro do partido, agora na segunda campanha obteve o nº 
de 1.115 votos onde assumiu no dia 1º de janeiro, como o mais jovem 
vereador da câmara. 

Marcos Xavier de Almeida Passos Junior 

Marcos Xavier de Almeida Passos Junior (DEM), é o vereador mais jovem 
da história política de Martinópolis, eleito aos 20 anos de idade com 305 
votos. 
Marcos trabalhou para o Consórcio Intermunicipal Paulista (Ciop) como 
tratador de animais na Cidade da Criança, em Presidente Prudente. 
Cursava Administração na Faculdade Toledo de Presidente Prudente, até o 
primeiro semestre de 2016, mas trancou a matrícula para se dedicar a 
campanha eleitoral, devendo retomar os estudos oportunamente. Atuou 
como estagiário na Prefeitura de Martinópolis duas vezes: quando cursava o 
ensino médio e durante a faculdade. Antes de atingir a maioridade, Marcos 
acompanhava a história da cidade e sempre dava um jeito de se envolver 
nos bastidores políticos. Foi assim que os colegas de sala o elegeram como 
vereador mirim, em 2011, pela escola Coronel João Gomes Martins. O 
estudante obteve 500 votos e durante dois anos pôde entender as funções 
de um vereador. Aprendeu ainda como são desenvolvidos os projetos de lei, 
indicações, requerimentos, regimento interno e sobre a lei orgânica 
municipal. 

Murilo Gomes de Oliveira   
 
Nascido em 12 de novembro de 1988, Murilo é um parlamentar jovem e 
muito atuante, é vereador eleito pelo partido PMDB com 286 votos para a 
legislatura 2017-2020 da cidade de Presidente Bernardes, seu trabalho tem 
como objetivo principal atender as demandas da população Bernardense, 
fazendo das suas atribuições legais permitida pelo regimento interno a 
ligação entre o legislativo e o executivo, sempre com muita dedicação e 
respeito. Murilo se destaca também por ser uma pessoa de fácil acesso ao 



público e sempre estar atento e preocupado com os anseios de todos os 
munícipes.  
 
 
 

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 20 DE SETEMBRO DE 2.0 19. 

 
 
 
 
 
 
 

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 
Vereador 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº. 037/2019 

  

        CONSIDERANDO as informações recebidas da aluna Kemelly, que se 
fez presente junto com um grupo de alunos da Escola Estadual Coronel 
Francisco Whitacker, na Sessão Ordinária do dia 24/09/2019, munida com um 
abaixo assinado por vários alunos, fazendo reinvindicações para funcionários e 
alunos da citada escola; 
       CONSIDERANDO que os Vereadores ficaram de dar retorno às 
reinvindicações aos alunos, que solicitam a revisão da medida que proíbe a 
alimentação de funcionários e professores da Rede Estadual na Escola 
Estadual Coronel Francisco Whitacker; 
        CONSIDERANDO    que os Vereadores estão dispostos a colaborar 
fazendo gestão junto a Órgãos ou Autoridades, ou ainda do apoio quanto aos 
aspectos legais para que tal reivindicação seja atendida; 
          CONSIDERANDO  que é muito justa a solicitação, e que, seu 
atendimento, traria inúmeros benefícios nos processo educativo dos alunos, 
uma vez que os professores e funcionários, utilizariam o mesmo espaço onde 
os alunos fazem as suas refeições. 

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

a- Da possibilidade da revisão de tal medida, que trata de forma diferente 
funcionários e professores da rede municipal e da rede estadual de ensino?. 
b- Em caso positivo, para quando tal medida já poderia ser colocada em 
pratica?. 

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 03 DE OUTUBRO  DE 201 9. 

  

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO      VIVIAN A. BARBOSA         GISELE DE CAPUA SOUZA 

VEREADOR                            VEREADORA                           VEREADORA 

  

CESAR ALVES BARBOSA    DOUGLAS ALVES BARBOSA    RAFAEL F. CELESTE BEGA  

VEREADOR                          VEREADOR                                 VEREADOR 

  

ANTONIO SILVA NASCIMENTO   ODAIR DIAS CAVALCANTE        FABIO RIBEIRO SILVA  

VEREADOR                                VEREADOR                                  VEREADOR 

  



REQUERIMENTO Nº. 038/2019 

        CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Anhumas, tem tido uma 
eficiente gestão e colaboração de seus Vereadores no que tange aos seus 
gastos, mesmo porque desde a posse em 01/01/2017 não houve até hoje 
nenhuma revisão dos subsídios dos Vereadores. 
       CONSIDERANDO que em função dessas ações de economia e respeito 
ao dinheiro publico, a Câmara Municipal de Anhumas, segundo cálculos 
aproximados, tem uma previsão da devolução de aproximadamente R$ 
120.000,00 reais aos cofres do Município;  
          CONSIDERANDO  que o Poder Executivo, tem o poder de usar tais 
recursos onde achar conveniente, nós Vereadores querendo participar da 
decisão do uso e aplicação dessa devolução, gostaríamos de sugerir entre 

outras: 

1.  a aquisição de um espaço para a construção de um RECINTO DE EVENTOS, 
onde seriam realizados Rodeios, Feiras, Exposições, etc. 

2.  a compra de um ONIBUS RODOVIÁRIO, com capacidade de 
aproximadamente 45 lugares. 

                                        REQUEREMOS na forma regimental, ouvido o 
Plenário, que o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis: 
A- Que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal nos informe da possibilidade da 
execução das sugestões a e b, ou outra alternativa? 

B- Se o Senhor Chefe do Executivo poderia informar aos Vereadores, qual a 
decisão tomada, para a utilização dos recursos devolvidos pela Câmara 
Municipal de Anhumas e ainda da divulgação a população, dessa parceria dos 
Poderes Executivo e Legislativo. 

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 03 DE OUTUBRO  DE 201 9. 

  

CESAR ALVES BARBOSA    DOUGLAS ALVES BARBOSA    RAFAEL F. CELESTE BEGA  

VEREADOR                          VEREADOR                                 VEREADOR 

  

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO      VIVIAN A. BARBOSA         GISELE DE CAPUA SOUZA 

VEREADOR                            VEREADORA                           VEREADORA 

   

ANTONIO SILVA NASCIMENTO   ODAIR DIAS CAVALCANTE        FABIO RIBEIRO SILVA  

VEREADOR                                VEREADOR                                  VEREADOR 

 



REQUERIMENTO Nº. 039/2019 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 

 Requeremos a mesa, na forma regimental, após ouvido o plenário, que 
seja consignado em ata da presente sessão, e que seja oficiado ao 
homenageado, SARGENTO HUDSON JOSÉ TREVISAN , MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO , parabenizando o ilustríssimo Senhor pela aposentadoria 
na Polícia Militar do Estado de São Paulo e pelos relevantes serviços prestados 
ao nosso município. 
JUSTIFICATIVA 
Acompanhamos o trabalho e dedicação do policial, amigo e cidadão 
anhumense na corporação e nas cidades que trabalhou. Conforme histórico: 
Seu início deu-se em 25/09/89, fazendo a formação na Escola de Soldados no 
18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Prudente, terminando em 
17/03/90 com estágio de serviço em Presidente Prudente. Depois apresentado 
para trabalhar na cidade de Taciba até dezembro de 1993 depois foi transferido 
para Anhumas. 
Trabalhou em Regente Feijó no período de 1998 a 1999. 
Em julho/1999 fez a formação do curso PROERD, iniciando a aplicação mas 
escolas em Anhumas e Regente n período de 1999 a 2005. 
Durante os anos de 2002 a 2004 fez curso de formação para aplicadores do 
JCC(Jovens Construindo a Cidadania), com a equipe de policiais americanos 
na cidade de Ribeirão Preto, ficando responsável a nível de batalhão pela 
divulgação e formação dos policiais para aplicar o programa. 
Retornou para Anhumas no serviço de patrulhamento até julho/2010.Em 
seguida por motivos de doença foi transferido para a 3ª Cia de Pirapozinho 
onde trabalhou no administrativo até 27 de abril de 2019, dia a aposentadoria e 
promoção a 3º Sargento PM. 
Sargento Hudson encerra sua missão de policial mas continua os serviços na 
comunidade sempre em defesa do bem e da vida. É um exemplo de 
profissional que se dedicou na função agindo com cautela, compreensão, amor 
e dedicação. 
No período de instrutor de PROERD formou cidadãos de bem em nossa 
comunidade, orientando muitos de nossos filhos e conhecidos. Sua atuação 
será sempre lembrada por aqueles que conviveram e ainda hoje ajuda nas 
orientações necessárias aqueles que o procuram. 
Finalmente, requeremos que na aprovação do presente, seja dado 
conhecimento e enviado cópia ao homenageado. 
 

Plenário João Lucas Mariotto, 18 de outubro de 2019. 
 

GISELE DE CAPUA SOUZA                               FABIO RIBEIRO DA SILVA 
Vereadora                                                                Vereador 



REQUERIMENTO Nº 040/2019 

                      Considerando que, o nosso município deixa a desejar no que diz 
respeito à sinalização urbana e viária, é deficitária e até mesmo inexistente em 
algumas ruas da cidade; 

                       Considerando que, fomos informados pelo Deputado Mauro 
Bragato, que o Departamento Estadual de Transito de São Paulo (Detran-SP), 
tem um programa chamado “RESPEITO À VIDA”, com o objetivo de destinar 
recursos aos municípios do estado de São Paulo, para as ações educativas e 
obras no transito, como SINALIZAÇÃO, REDUTORES DE VELOCIDADE, 
REFORMULAÇÃO DE ROTATÓRIAS, RECUPERAÇÃO DE VIAS E 
CAMPANHAS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, entre outras; 

                    Considerando finalmente que, com a possibilidade de se fazer 
investimentos, com recursos do DETRAN-SP, na malha viária do município e 
em campanhas educativas, o município reduziria as taxas de acidentes, daria 
fluidez e segurança em um transito humano e seguro. 
  
              REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que 
o Senhor Chefe do Executivo informe a esta Casa de Leis: 

1. Se o município já  recebeu verba ou assinou convenio e  protocolos de 
intenção junto ao DETRAN – SP,  para aderir ao programa RESPEITO À 
VIDA?. 

2. Se em caso negativo, qual a possibilidade de que o nosso município faça a 
adesão ao programa?. 

         REQUEREMOS ainda que, se oficie ao Deputado Mauro Bragato, 
dando conhecimento do presente. 

Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Outubro de   20 19. 

 

 FABIO RIBEIRO DA SILVA                       GISEL E DE CAPUA SOUZA  
            VEREADOR                                                  VEREADORA  

 
 
 CESAR ALVES BARBOSA                     JOSE LUIS LOPES ASCENCIO 
              VEREADOR                                                   VEREADOR 

 
 

RAFAEL F. CELESTE BEGA  
VEREADOR 

 



REQUERIMENTO Nº 041/2019 
 
 

REQUEIRO a mesa, depois de ouvido o douto plenário, para que se 
encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que preste todas 
as informações referentes a “Piscina Pública” deste município de Anhumas, 
sendo: 

· O que aconteceu para que a Piscina ficasse desativada por tanto tempo? 

· Quais providências já foram tomadas e qual o prazo para a Abertura da 
mesma? 

· Quanto a manutenção da Piscina, está sendo feita? 

Justificativa 

Busca a Vereadora que a este subscreve obter informações para sanar as 
duvidas da população Anhumense, ao qual enviam mensagens para o celular e 
questionam também através das redes sociais (como facebook) os motivos 
pelo qual a Piscina Pública do Município está desativada .Desta forma, é dever 
do Vereador proceder a fiscalização de todos os atos praticados pelo Executivo 
Municipal, razão pela qual se formula esse presente requerimento. 

 

Anhumas, 06 de novembro de 2019. 

 

 

 

Vivian Ap. Barbosa 
Vereador 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTO Nº 042/2019 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 

         Requeremos na forma regimental, para ra que se faça constar na Ata dos 
nossos trabalhos legislativos, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, ao  
Excelentíssimo Senhor Doutor WALMIR GERALDE, DD. Delegado de Polícia 
Diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – 
DEINTER-8 Presidente Prudente, e aos Excelentíssimos Senhores Doutores 
MAURO SHIGUETOSHI CHIYODA – DD. Delegado Seccional de Polícia de 
Presidente Venceslau, IÊDA MARIA CAVALLI DE AGUIAR FILGUEIRAS – DD. 
Delegada Seccional de Polícia de Presidente Prudente, NILTON SANTOS 
PASCHOAL – DD. Delegado Seccional de Polícia de Dracena, CARLOS 
ROBERTO VASCONCELOS – DD. Delegado Seccional de Polícia de 
Adamantina, e CARLOS RICARDO FRACASSO – DD. Delegado Seccional de 
Polícia de Assis, bem como a todos os Valorosos POLICIAIS CIVIS em 
exercício na área do Deinter-8 Presidente Prudente pelos excelentes trabalhos 
de Polícia Judiciária, desenvolvidos no âmbito do Departamento de Polícia – 
Deinter 8 Presidente Prudente, e pelas inúmeras Operações Policiais 
deflagradas em combate à criminalidade, que têm sido destaques nas mídias e 
demais meios de comunicações regionais, estaduais e nacionais. 

                              JUSTIFICATIVA: 

O Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior - Deinter 8 Presidente 
Prudente, vem realizando inúmeras ações de Polícia Judiciária (operações), de 
abrangência regional, estadual e nacional ao combate à criminalidade, com utilização 
de várias ferramentas de inteligência policial, com o comando do Diretor Dr. Walmir 
Geralde e de seus Delegados Seccionais; operações essas que têm sido veiculadas 
pelas mídias e diversos meios de comunicação e que vêm desmantelando 
organizações criminosas, realizando prisões, apreensões de drogas, apreensões de 
veículos e diversos objetos relacionados a crimes. 

      A Policia Civil é a Policia Judiciaria do Estado de S. Paulo, e são muitos positivos 
os resultados obtidos de dezenas de ações e operações, nas atividades de policia 
judiciária e de apuração (investigação) das infrações penais, entre outras prestações 
de serviço  pela e para população 

A Câmara Municipal de Anhumas, legítima representante do povo Anhumense, 
registra em seus anais os mais efusivos cumprimentos ao Diretor e aos valorosos 
POLICIAIS CIVIS do Departamento de Polícia Judiciária do Interior – DEINTER 8 
Presidente Prudente, aos Delegados Seccionais de Polícia de Presidente Venceslau, 
Presidente Prudente, Dracena, Adamantina e Assis, e a todos os Valorosos Policiais 
Civis da área do Deinter 8 pelos excelentes trabalhos realizados em benefício de toda 
a população dos municípios da região de Presidente Prudente e do Estado de São 
Paulo. 



Proponho, que cópia da presente Moção seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Dr. 
Delegado Geral de Polícia Ruy Ferraz Fontes, para que tome conhecimento e dê 
ciência ao Policiais Civis da homenagem deste Poder Legislativo. 

Proponho também, que cópia da presente Moção seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Sr. Doutor Youssef Abou Chahin, DD. Secretário Executivo da Polícia 
Civil, para que tome conhecimento da homenagem deste Poder Legislativo. 

Proponho, ainda, que cópia seja enviada ao Excelentíssimo Gen. João Camilo Pires 
de Campos, DD. Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, para 
conhecimento da homenagem deste Poder Legislativo. 

Proponho, finalmente, que cópia seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Doutor João 
Agripino da Costa Dória Junior, DD. Governador do Estado de São Paulo, para 
conhecimento da homenagem deste Poder Legislativo. 

Câmara Municipal de Anhumas, 08 de Novembro de 2019. 

  

CESAR ALVES BARBOSA    DOUGLAS ALVES BARBOSA    RAF AEL F. CELESTE BEGA  
VEREADOR                          VEREADOR                                 VEREADOR 

  

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO      VIVIAN A. BARBOSA         GISELE DE CAPUA SOUZA  
VEREADOR                            VEREADORA                           VEREADORA  

   

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

 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTO Nº 043/2019 

  
                        Requeremos à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, que seja 
oficiado ao Senhor Antero Moreira França Jr., Superintendente Regional da 
SABESP em Presidente Prudente, ao Senhor Cicero Aparecido Engel, Gerente 
de Setor da SABESP – Regente Feijó e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de Anhumas, Genildo Ramineli, no sentido que nos informar; 
 

01-                Sobre a possibilidade da execução da Rede 

Coletora de Esgotos, nos endereços abaixo citados, que 

não contam com tal melhoria, e que tem sido uma 

reinvindicação ao longo dos últimos anos, a exemplo do 

REQUERIMENTO 031/2018: 

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 ate a Rotatória Luiz Jose – Curica. 

 02-                Que nos seja informado pela Diretoria da SABESP, qual 

a posição e projetos da empresa, sobre a contrapartida para 

investimentos na ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS? 

                                  JUSTIFICATIVA      
              Considerando as reclamações constantes dos moradores das Ruas acima citadas, 
bem como do lançamentos de novos loteamentos próximos a esses locais, entendemos que 
estudos sejam feitos para a execução da rede coletora de esgotos, evitando o lançamento de 
aguas das residências a céu aberto e do uso de fossas sépticas. 
           Quando a ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, a mesma precisa 
urgentemente, de um novo projeto para atender as atuais necessidades do 
município.                                  . 
          Solicito a Secretaria Diretora desta Casa de Leis, que se oficie ao Senhor  Genildo 
Ramineli, Prefeito Municipal, ao Senhor. Cicero Aparecido Engel, Gerente de Setor da 
SABESP – Regente Feijó/SP, e ao Superintendente Regional da SABESP, Antero Moreira 
França Jr. encaminhando cópia do presente requerimento. 
 
   PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 08 DE NOVEMBRO DE 201 9.  
 
   
     CESAR ALVES BARBOSA            JOSE LUIS LOPES ASCENCIO 

                  VEREADOR                                 VEREADOR 



 

Endereços: 

- Departamento de Polícia Judiciária Interior - DEINTER 8 - Rua Dário 
Machado de Campos, 285 Vl. Formosa - CEP 

19013-590 – Presidente Prudente. - Delegacia Seccional de Polícia de 
Adamantina - Al. Maria Cândida Romanini, 290 - CEP 17800-000. - 
Delegacia Seccional de Polícia de Dracena - R. Olímpica, 148 - Jardim 
Alvorada - CEP 17900-000. - Delegacia Seccional de Polícia de Assis - R. 
Cap. Assis, 100, Centro - CEP 19800-000. - Delegacia Seccional de Polícia de 
Presidente Venceslau - R. Alm. Barroso, 341 - Centro - CEP 19400-000. - 
Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente - Rua Dr. Gurgel, 720, 
Centro - CEP 19015-140. 

Desde já agradeço pela atenção. 

Att. 

Heitor Leme 

Vereador de Santo Anastácio 

98119-4345 - whatsapp - Tim 

98805-6420 - Vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTO Nº 044/2019 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 

         Requeremos na forma regimental, para que se faça constar na Ata dos 
nossos trabalhos legislativos, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 

 - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), criado pela Lei Federal 
nº. 9.494, de 11 de Junho de 2.007, tem seu término previsto no ano de 2.020; 

 - O FUNDEB é imprescindível para o financiamento da educação 
pública, em especial nas redes municipais de educação em nosso Estado; 

 - Tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 015/2015, que visa constitucionalizar o FUNDEB, com o objetivo de 
torna-lo permanente; e 

 - Na tramitação dessa importante PEC, além de constitucionalizar e 
tornar permanente o FUNDEB, também devem ser assegurados pontos como a 
manutenção de todas as atuais fontes que compõem o Fundo e a ampliação 
gradual da complementação da União até alcançar 40% (quarenta por cento) 
da soma dos Fundos Estaduais e Distrital que compõem o FUNDEB. 

REQUEREMOS o encaminhamento da Presente Moção aos Presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado, e a todos integrantes do Fórum 
Parlamentar Catarinense, nos seguintes termos: 

“A Câmara de Vereadores de Anhumas, aprovando proposição de autoria de 
todos os Vereadores da 16ª Legislatura, manifesta apoio à Tramitação da PEC 
015/2015, e apela para que a mesma seja Aprovada com as garantias de 
Constitucionalizar e tornar permanente o FUNDEB, a manutenção de todas as 
atuais fontes que compõem o Fundo e a ampliação gradual da 
complementação da União até alcançar 40% (quarenta por cento) da soma dos 
Fundos Estaduais e Distrital que compõem o FUNDEB”. 

Câmara Municipal de Anhumas, 20 de Novembro de 2019. 

  

CESAR ALVES BARBOSA    DOUGLAS ALVES BARBOSA   RAFA EL F. CELESTE BEGA  
VEREADOR                          VEREADOR                                 VEREADOR 

  



JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO      VIVIAN A. BARBOSA         GISELE DE CAPUA SOUZA  
VEREADOR                            VEREADORA                           VEREADORA  

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTO Nº 045/2019 

MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO COM A PRETENDIDA PRIVATIZAÇÃO DA 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. 

Senhor Presidente, 

Considerando que os Correios são a única entidade do Governo Federal 
presente em todo o território nacional; 

Considerando que os Correios prestam serviços de interesse social muito 
relevantes, como o transporte e entrega de correspondências e de 
encomendas e o atendimento de serviços financeiros; 

Considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os 
órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, como o recebimento de 
impostos e taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastros 
e concursos, logística de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas 
de concursos públicos, distribuição de medicamentos e vários outros; 

Considerando que os Correios realizam seus serviços com elevados padrões 
de qualidade operacional, o que levou a população a reconhecer a empresa 
como uma das instituições públicas mais confiáveis, logo após a Família e os 
Bombeiros 

Considerando que os Correios são parceiros e fator de fomento das pequenas 
e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico, 
sendo líder no segmento de encomendas nacionais e internacionais; 

Considerando o papel estratégico de um Correio Público na logística do país, 
contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional; 

Considerando os diversos benefícios da presença dos Correios e da oferta de 
seus serviços para as populações e para as economias das localidades do 
interior do País; 

Considerando que os Correios não são estatal dependente dos recursos do 
Tesouro Nacional; 

Considerando que, por tudo isso, é do interesse coletivo que os Correios 
permaneçam atuando como verdadeiro braço do Governo Federal em todo o 
território nacional, desenvolvendo sua missão pública notória; 

Considerando o fato de que o Governo Federal anuncia que estuda privatizar 
os Correios; 



REQUEIRO, nos termos do art.141 do Regimento Interno, ouvido em Plenário, 
que seja manifestada MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO E DE APOIO desta Casa 
à manutenção dos Correios como empresa pública, com ampla presença no 
território nacional. 

Que a presente Moção, após aprovada pelos senhores pares, seja 
encaminhada, como prova de nossa mais veemente PREOCUPAÇÃO E 
APOIO, às seguintes autoridades: Presidente da República, Senador 
Presidente do Senado Federal, Deputado Presidente da Câmara Federal, 
Ministro da Casa Civil, Ministro das Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicações, Ministro da Economia, Presidente dos Correios, conforme 
relação que se segue abaixo, bem como para todos os Deputados Federais e 
Senadores representantes da nossa região. 

 

Câmara Municipal de Anhumas, 20 de Novembro de 2019. 

  

CESAR ALVES BARBOSA    DOUGLAS ALVES BARBOSA   RAFA EL F. CELESTE BEGA  
VEREADOR                          VEREADOR                                 VEREADOR 

  

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO      VIVIAN A. BARBOSA         GISELE DE CAPUA SOUZA  
VEREADOR                            VEREADORA                           VEREADORA  

   

ANTONIO SILVA NASCIMENTO                     FABIO RIBEIRO SILVA  
VEREADOR                                             VEREADOR                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO Nº. 046/2.019 

MOÇÃO DE  LOUVOR  E CONGRATULAÇÕES 

REQUEREMOS à Mesa na forma regimental, depois de ouvido o Douto 
Plenário, que seja consignado em ata da presente Sessão, a MOÇÃO DE LOUVOR 

E CONGRATULAÇÕES ao Vereador de Pirapozinho – SP, Senhor CLAUDINEI 

DINELLO, pelas ações desenvolvidas, visando à instalação da REDE DE 
REABILITAÇÃO LUCY MONTORO, junto ao Hospital Regional de Presidente 
Prudente. 

JUSTIFICATIVA 

     O homenageado, entre outras ações, realizou uma AUD IÉNCIA PUBLICA no dia 
11/10/2019 no recinto da Câmara Municipal de Pirapo zinho, com o objetivo de trazer para 
a nossa região, a REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO , agregando a mesma ao 
Hospital Regional de Presidente Prudente, e que tal  proposta seria encaminhada a 
Secretaria Estadual de Saúde, considerando principa lmente da dificuldade encontrada 
pelo usuário de se locomover ate a cidade de São Pa ulo para o seu atendimento.  

       Compareceram diversas autoridades na Audiênc ia, em especial a do Deputado 
Mauro Bragato e da Assessora Administrativa da Saúd e do município de Anhumas 
Camila Sotocorno.  

        A Rede Lucy Montoro, atende adultos, adoles cente e crianças que apresentam 
limitações às atividades básicas e instrumentais da  vida diária, derivados de 
incapacidades adquiridas decorrentes por vários mot ivos, como por exemplo: LESÃO 
ENCEFALICA, LESÃO MEDULAR, AMPUTAÇÃO DE MEBROS, PAR KINSON, ESCLEROSE 
MULTIPLA, DOENÇAS OSTEOMIOARTICULARES, SINDROME DE DOWN, BAIXA VISÃO E 
CEGUEIRA E PARALISIA CEREBRAL entre outras.  

        Finalmente, requeremos que na aprovação do presente, que teve a concordância e 
assinatura de todos os VEREADORES, seja dado conhec imento ao Senhor Vereador de 
Pirapozinho, Claudinei Dinello, bem como ao Deputad o Estadual Mauro Bragato.  

Plenário João Lucas Mariotto, 20 de NOVEMBRO de 2019. 
  

  
     GISELE DE CAPUA SOUZA        VIVIAN A. BARBOSA       JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

VEREADORA                      VEREADORA                           VEREADOR 

  

 

CESAR ALVES BARBOSA    DOUGLAS ALVES BARBOSA    RAFAEL F. CELESTE BEGA  

VEREADOR                          VEREADOR                                 VEREADOR 
  

 
ANTONIO SILVA NASCIMENTO   ODAIR DIAS CAVALCANTE        FABIO RIBEIRO SILVA  

VEREADOR                                VEREADOR                                  VEREADOR 


