REQUERIMENTO Nº 001/2021
CONSIDERANDO QUE, em 16 de dezembro de 2020 o Ministério da Saúde
por meio da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações
publicou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid19 com vista a estabelecer ações e estratégias contra a covid-19, no qual
constam os grupos prioritários para vacinação.
CONSIDERANDO QUE, A vacinação será inicialmente voltada aos grupos de
maior risco para agravamento e óbito, assim estarão contemplados nas
primeiras fases de vacinação a população pertencente aos grupos de
trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, profissionais
de apoio, cuidadores de idosos, entre outros); pessoas de 60 anos ou mais
institucionalizadas, população idosa (60 anos ou mais); indígenas aldeados;
comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas; população em situação de
rua; alguns grupos de comorbidades; #TRABALHADORES DA #EDUCAÇÃO;
pessoas com deficiência permanente severa; profissionais das forças de
segurança e salvamento; funcionários do sistema de privação de liberdade;
trabalhadores do transporte coletivo; profissionais dos transportadores
rodoviários de carga e coletivos; e população privada de liberdade.
CONSIDERANDO QUE, dessa forma, o grupo de profissionais da educação
encontra-se contemplado dentre as prioridades elencadas.
CONSIDERANDO QUE, a vacinação de professores e demais profissionais da
educação é premente para que a prestação dos serviços educacionais possa
ser retomada preservando a saúde dos colaboradores de escolas e creches.
REQUEIRO À MESA, ouvido o douto Plenário, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando através do
setor competente da Municipalidade, providências para que a imunização de
professores e demais profissionais da educação seja priorizada no Plano
Municipal de Vacinação.
PLENARIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

ALECY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 002/2021
Considerando que no ano de 2016 (Decreto 8869/2016) foi instituído, em
caráter Inter setorial, o Programa Criança Feliz, disposto, atualmente pelo
Decreto 9.579, de 22 de novembro de 2018 com o objetivo de promover o
desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do
desenvolvimento infantil integral na primeira infância; apoiar a gestante e a
família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; colaborar
no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias
para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na
faixa etária de até seis anos de idade; mediar o acesso da gestante, das
crianças na primeira infância e das suas famílias a políticas e serviços públicos
de que necessitem; e integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas
voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.
Considerando que os municípios/Distrito Federal podem realizar a
adesão ao Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS, por meio de
aceite do Órgão gestor de Assistência Social e aprovação junto ao Conselho
Municipal de Assistência Social.
Considerando que o Município deve ter pelo menos um Centro de
Referência de Assistência Social (Cras) e no mínimo, 140 pessoas que
atendam os critérios para participação no programa.
Considerando que o Município de Anhumas não teve Adesão no ano de
2020 e não se encontra na Lista de Municipios Elegiveis.
Requeiro a Mesa que encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal para que o mesmo informe:
•
Sabendo que o Programa Criança Feliz é uma ação do
Governo Federal, instituído por meio do decreto nº 8.869/2016, de
caráter Inter setorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento
integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e
seu contexto de vida, através de visitas domiciliares que buscam
envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos
humanos. Solicito resposta se nosso Município conseguirá solicitar o
Termo de Adesão do Programa Criança Feliz ainda para este ano de
2021?
Câmara Municipal de Anhumas, 04 de março de 2021.

Vivian Ap. Barbosa
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 003/2021
Considerando que no ano de 2019, através de Requerimento Nº:
026/2019, assinado por todos os Ex Vereadores da 16º Legislatura.
Considerando que os moradores dos Bairros: Conjunto Habitacional
Jorge Sereguetti e Residencial João Menossi estão solicitando atenção dos
Nobres Vereadores.
Considerando que a falta de correspondências tem gerado grandes
prejuízos e desconforto aos moradores.
Considerando que as Agencias Local dos Correios alegam a falta de
funcionários, bem como a Prefeitura faça os cadastros dos Bairros, para a
prestação desses serviços.
Requeiro na forma Regimental, depois de ouvido o Douto Plenário, que
se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo
informe a esta Casa de Leis:
1.
Informe se a Prefeitura já conseguiu fazer o cadastro dos
bairros acima mencionados junto aos Correios, para atender a
necessidade dos moradores desses bairros
2.
Se em caso negativo, solicitamos que seja feito contato da
Prefeitura com a Regional dos Correios em Bauru, que atende o nosso
Município, para a legalização desse pedido dos moradores.
Plenário João Lucas Mariotto,17 de março de 2021

VIVIAN APARECIDA BARBOSA
Vereadora

ALECY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vereador

CAMILA SILVA PEREIRA
Vereadora

DANILO ALMEIDA DA SILVA
Vereador

PAULO SERGIO DE SEIXAS
Vereador

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

GERVASIO MARRAFON
Vereador

SERGIO RODRIGUES
Vereador

REQUERIMENTO 004/2021
CONSIDERANDO que o Diário Oficial do Município, em sua edição 249 de 10
de Março de 2021 trouxe a publicação da portaria 202/2021 fazendo referência
à instauração de Sindicância para apuração de recebimentos indevidos para
servidora pública municipal que especifica.
CONSIDERANDO ao que tudo indica pelo teor da Portaria, foi feito pagamento
irregular de insalubridade à funcionária lotada no setor de Saúde do município,
tendo sido esta transferida inicialmente do setor de esportes para o Paço
Municipal e em seguida para o setor de Saúde.
CONSIDERANDO que, também por Portaria, foi concedido férias
regulamentares de 15 dias para a funcionária e que os lançamentos todos são
feitos de forma manual no sistema de Recursos Humanos, ainda que com
cálculos automáticos.
CONSIDERANDO que os valores irregulares quase que triplicaram os
vencimentos da funcionária.

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,
através de respostas e documentos:
1) Qual foi o erro identificado e de que forma houve essa identificação?
2) O pagamento da funcionária foi feito como de praxe, com crédito em sua
conta corrente?
3) A funcionária gozou de suas férias normalmente, como é de seu direito. Em
nenhum momento, nesse decurso de tempo do crédito e das férias, ela
identificou os pagamentos irregulares em sua conta corrente e comunicou ao
setor responsável da prefeitura no dia do crédito em conta, pelo valor quase 3
vezes maior que seu salário habitual?
4) Solicitamos seja encaminhado, assim que concluída, cópia do procedimento
administrativo utilizado, com diligências, depoimentos e resultados práticos
aplicados ao caso, para fiscalização e acompanhamento desta casa de leis.

SOLICITAMOS à secretaria da casa que seja oficiado ao Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo cópia do presente bem como seja solicitado àquele
órgão fiscalizador, dentro das possibilidades legais, relatório de diligências e
informações a esta casa de leis, do quadrimestre analisado e também
encaminhado cópia do presente expediente ao Ministério Público do Estado de
São Paulo, 13ª Procuradoria de Justiça de Presidente Prudente, para
acompanhamento.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 18 DE MARÇO DE 2021.

PAULO SÉRGIO SEIXAS
Vereador

ANTÔNIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

DANILO ALMEIDA DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO 005/2021
CONSIDERANDO a grande dificuldade dos municípios brasileiros na gestão é
a falta de recursos para execução de ações importantes para seus cidadãos.
CONSIDERANDO que através de consulta nos órgãos responsáveis,
recebemos a informação que, além dos convênios e obras já em execução
como a usina de compostagem e a Ponte do Banco da Terra, ambos com
repasses feitos à prefeitura, existem importantes recursos em conta para
execução de importantíssimas obras e ações para benefício da população
aprovados na gestão anterior e que se encontram paradas por simples ritos
burocráticos, a saber:
1) MINISTÉRIO
FEDERAL

DO

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

-

GOVERNO

Emenda do Deputado Federal Nelson Marquezelli - CONTRATO DE REPASSE
875825/2018 - Objeto: Implantação e reforma de praças públicas, pista de
caminhada e passeio público nos bairros JARDIM ESPLANADA, JORGE
SEREGHETTI e JARDIM IV CENTEÁRIO.
VALOR DE INVESTIMENTO APROVADO JUNTO À CAIXA: R$ 459.000,00
A Caixa Federal, através do Ofício Gigov 1061/2020 de 19/11/2020 solicitou a
licitação ao município, para ordem de início das obras e repasse da primeira
parcela o que não aconteceu até o presente momento.
2) MINISTÉRIO DA SAÚDE - GOVERNO FEDERAL
Emenda dos Deputados Federais Vicentinho e Renata Abreu PROPOSTAS 12.196.792.0001 20004 E 12.196.792.0001 20005 - Objeto:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE para a Saúde
- Fundo Municipal de Saúde.
VALOR DE INVESTIMENTO COM DINHEIRO EM CONTA do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE: R$ 205.000,00
3) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOVERNO ESTADUAL

Emenda do Deputado Estadual Campos Machado - Objeto: COVID CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO.
VALOR DE INVESTIMENTO EM CONTA FUNDO A FUNDO: R$ 150.000,00
CONSIDERANDO que esses dois últimos são importantíssimos, haja vista a
situação da saúde em nosso município, necessitando com urgência de uma
sala de estabilização para todos os tipos de pronto atendimentos e ainda mais
para situações mais graves de covid-19 podendo salvar vidas, auxiliando
também com a compra de equipamentos novos conforme Plano de Trabalho
aprovados e disponíveis para licitar, sem nenhuma necessidade de aprovação
por nenhum órgão, pois são recursos fundo a fundo. Basta licitar e executar.
CONSIDERANDO essas informações e a grande utilidade dos investimentos
previstos e com recursos em conta.
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) Por que motivos os editais e processos licitatórios ainda não foram
publicados?
2) Seguindo os prazos de licitação, em quanto tempo o executivo pretende
publicar os editais para entregar as devidas obras e equipamentos para a
população o mais rápido possível?
SOLICITAMOS à secretaria da casa que seja oficiado ao Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo cópia do presente e também encaminhado cópia do
expediente à Assessora de Saúde Gabriela Sereghetti Mingroni Ferreira,
Assessor de Obras Limpeza, Parques e Jardins João Carlo Cruzeiro e ao
Diretor de Habitação e serviços Urbanos e Rurais Maurício Mingroni.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 18 DE MARÇO DE 2021.

PAULO SÉRGIO SEIXAS
Vereador

ANTÔNIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

DANILO ALMEIDA DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO 006/2021
CONSIDERANDO que é de conhecimento público dos munícipes de
Anhumas, desta casa de leis e também dessa administração os fatos
divulgados, inclusive pelo Jornal "O Imparcial" de 13/03/2021, que houve
denúncia e averiguação a respeito de apropriação/peculato de bem público,
UMA CASA DE PAPAI NOEL, pelo assessor de Obras João Carlos Cruzeiro,
popular Sansão, encontrada em sua propriedade, por autoridade policial, a
pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo.
CONSIDERANDO que áudios, fotos e vídeos demonstram o fato
inclusive com o registro da retirada da referida "casinha" do sítio por
funcionários públicos municipais e prestadores de serviço com veículo público.
Diante dos fatos e na busca de esclarecimentos para a população que nos
indaga diariamente a respeito, por se tratar de cargo de confiança do executivo,
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) A casa de Papai Noel ficou na praça pública durante todo mês de
dezembro/2020 e Janeiro/2021. Quem autorizou a retirada da Praça?

2) De quem foi a decisão de levar a casinha para a propriedade de Sansão e
como esse transporte foi feito?

3) Quem realizou as alterações na casinha (retirada de janelas e instalação de
veneziana, pintura, etc)?

4) Quem autorizou ou ordenou aos funcionários públicos do setor do SERM e
prestador de serviço a buscar e transportar a casinha da propriedade com
veículo público e funcionários públicos, em horário de expediente? Porque ela
foi totalmente desmanchada para isso?

5) Porque um prestador de serviços, mecânico contratado, dirigia o veículo da
prefeitura no transporte da casinha do sítio para a cidade? Foi autorizado por
quem?

6) Que nos seja fornecido cópias do empenho 8728/2019, cópia da nota fiscal
da referida prestação de serviço e cópia do comprovante de pagamento ao
prestador.
7) Que providências foram tomadas pelo executivo, mediante relatos dos fatos,
para sua apuração?

SOLICITAMOS à secretaria da casa que seja oficiado ao Delegado de
Polícia Civil Dr. Claudinei Alves cópia do presente bem como seja solicitado
àquela autoridade policial, dentro das possibilidades legais, relatório das
diligências e informações a esta casa de leis, por se tratar de fato grave
supostamente praticado por funcionário público municipal e também
encaminhado cópia do presente expediente ao Ministério Público do Estado de
São Paulo, 13ª Procuradoria de Justiça de Presidente Prudente, para
acompanhamento.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 18 DE MARÇO DE 2021.

PAULO SÉRGIO SEIXAS
Vereador

ANTÔNIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

DANILO ALMEIDA DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO Nº. 007 /2021,
AUTORIA:- Vereador ALECY RODRIGUES OLIVEIRA.

ASSUNTO: Solicitação que depois de ouvido o douto Plenário que
se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que
dentro das disponibilidades e com maior brevidade possível,
informar a esta Casa de Leis quais os valores repassados no
período de 01/01/2021 a 31/03/2021, pelo Governo Federal e
Estadual em favor do Município de Anhumas para o enfrentamento
e prevenção no combate ao Covid-19, caso tenha havido referido
repasse de recursos financeiros.

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que existem especulações no
sentido de que o Município recebe valores por casos confirmados e
a óbitos, sendo assim busco através destas informações esclarecer
possíveis duvidas em favor dos munícipes.

Plenário João Lucas Mariotto, 09 de Abril de 2021

ALECY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vereador

REQUERIMENTO 008/2021
CONSIDERANDO que, no último dia 30 de março de 2021 circulou nas redes
sociais de cidadãos anhumenses notícia sobre distribuição de kit de
alimentação escolar pela rede municipal de ensino com produtos com
vencimento em data posterior (dia seguinte) ao da entrega dos mesmos.
CONSIDERANDO que, na data do dia 31 de março, aos alunos da rede
municipal da zona rural foi entregue produto diferente do entregue para os
alunos da zona urbana, com marcas, datas de validade e fornecedores
aparentemente diferentes;
CONSIDERANDO que, segundo se apurou, houve denúncia ao Conselho de
Alimentação Escolar para apuração dos fatos;
CONSIDERANDO que, no ano de 2021 é a primeira vez que tal modelo de kit é
oferecido aos alunos da rede municipal de Anhumas;
CONSIDERANDO que, na região, municípios de mesmo porte que Anhumas
ofereceram e divulgaram a entrega de kits de alimentação em quantidade e
qualidade superiores aos ofertados em Anhumas;
REQUEREMOS, após ouvido o plenário, que sejam encaminhados à esta casa
de Leis os seguintes esclarecimentos:
A) Por qual motivo a data da entrega dos kits, inicialmente divulgado nos
grupos escolares para 31 de março de 2021, foi alterada para 30 de março de
2021?
B) Porque foi entregue aos alunos da zona urbana produtos diferentes dos
entregues para os alunos da zona rural?
C) Os produtos entregues no dia 31 de março de 2021 aos alunos da zona
rural estavam em estoque ou foram comprados apenas para esse fim?
Fornecer requisição de compra, empenho e notas fiscais referentes aos
produtos adquiridos entregues no dia 31 de março, informando se fazem parte
de contrato específico ou dispensa, com os dados referentes a estes contratos;

D) Quais providências o CAE - Conselho de Alimentação Escolar tomou diante
das notícias? Houve mesmo alguma denúncia formalizada?
E) Quais as fontes dos recursos utilizados na compra dos kits de alimentação?
Recursos próprios, merenda escolar ou outras fontes?
F) Por qual funcionário a mercadoria foi recebida?
G) Não houve a conferência dos produtos?

SOLICITAMOS que o presente seja oficiado pela Secretaria desta casa ao
Departamento de Educação do Município de Anhumas e ao Conselho de
Alimentação Escolar – CAE para esclarecimentos.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 09 DE ABRIL DE 2021.

PAULO SÉRGIO SEIXAS
Vereador

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

ANTÔNIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

DANILO ALMEIDA DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO 008/2021
Considerando que o município possuía empresa contratada para gerenciar as
redes sociais, site e Diário Oficial do Município na gestão anterior;
Considerando que o contrato com a empresa não foi renovado e já existe
novo Facebook da Prefeitura e o site oficial, apesar de nova logomarca,
continua desatualizado;
Considerando que em grupos de Whatsapp e em reuniões oficiais da
administração atual, existem pessoas se apresentando como assessoria de
imprensa e atuando como tal nos registros dos eventos e divulgação de ações
e projetos inclusive em mídias regionais;
Considerando que foi publicada a contratação da empresa “LUIZ ANTONIO
SUNIGA DOS SANTOS”, Processo 17/2021, Dispensa 05/2021
especificamente para “MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DO
SITE DO MUNICÍPIO DE ANHUMAS” a partir de março/2021;
Considerando que o Portal da Transparência não traz, a princípio, em 2021,
nenhum empenho ou pagamento de serviço relacionado aos citados acima
mesmo com sua execução observada rotineiramente;
Requeremos do executivo, depois de ouvido o plenário, que esclareça as
informações que seguem:
A) existe algum contrato, ainda que em dispensa, para execução de Assessoria
de Imprensa para o Município de Anhumas? Em caso positivo, qual empresa
ou pessoa física é contratada e qual valor dos serviços?
B) Qual pasta/assessoria é responsável pelas redes sociais do município e qual
servidor faz tais divulgações e gerenciamentos, caso não haja contratação para
tal função?
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 06 DE MAIO DE 2021.

PAULO SÉRGIO SEIXAS
Vereador

ANTÔNIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

DANILO ALMEIDA DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO 009/2021

Considerando as diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS –
Sistema Único de Saúde previstos na Constituição Federal de 1.988
regulamentada pela Lei 8080/1.990 que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando os protocolos de atendimento odontológico preconizados pela
PNAB – Política Nacional de Atenção Básica em especial os protocolos de
atendimento odontológico perante a pandemia de Covid-19;
Considerando ainda várias reclamações de cidadãos a respeito do
atendimento prestado na Unidade de Saúde da Família Marina Ceolin Lopes
(ESF1) por profissional específico;
Considerando por fim que é papel desta Casa zelar pelo bom atendimento aos
cidadãos por funcionários públicos municipais;
Requeremos ao Executivo, após ouvido o plenário, que nos envie as seguintes
informações:
a) Quantos profissionais dentistas estão atendendo, em cada unidade de
saúde, e qual a relação desses profissionais (Nome, carga horária e períodos
de atendimento)?
b) Apresentar a síntese da produção transmitida ao SIA – Sistema de
Informações Ambulatoriais do Ministério da Saúde, dividida por equipe,
contendo a quantidade de atendimentos no mês referência Abril/2021 com
datas, procedimentos e relação de agendamentos diários, além de qualquer
outra informação que julgar necessária para o esclarecimento à população
sobre as demandas e ações utilizadas no atendimento odontológico;

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 06 DE MAIO DE 2021.

PAULO SÉRGIO SEIXAS
Vereador

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

ANTÔNIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

DANILO ALMEIDA DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO 010/2021

Requeiro a mesa, dentro das formalidades regimentais de praxe, após
ouvido o Douto Plenário, que seja Oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, informações acerca dos questionamentos sobre Reivindicações
feitas pelas Servidoras ocupantes dos Cargos Públicos de Cozinheiras, que
pleiteiam Adicional de Insalubridade em suas funções.
1. A atividade desenvolvida pelas Cozinheiras demanda
pagamento de Insalubridade. Tem previsão para ser
adicionada no pagamento das mesmas a Insalubridade ao
cargo?

Justificativa
O presente requerimento visa garantir, por força constitucional da função
fiscalizadora do Vereador, melhor conhecimento e defesa das reivindicações
de interesse publico.
Sabemos dos incentivos da Administração dada aos funcionários
públicos, e por esse motivo, a categoria das Cozinheiras, que também são
profissionais da Educação e cozinheiras em outros setores também, visam
busca de melhoria para suas funções, como a categoria de Serviços Gerais
que recebe Insalubridade. Vários pedidos foram solicitados também nas outras
legislaturas, sem êxito algum. Solicito que se faça estudos conforme as
possibilidades financeiras do Município, fazendo jus a categoria das nossas
Cozinheiras.
Espero que esta propositura seja bem acolhida pela Administração
Municipal, como já é de Praxe acontecer nessa Administração 2021 e
respostas plausíveis sejam repassadas aos interessados que representamos.
Plenário João Lucas Mariotto, 20 de maio de 2021.

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 011/2021
MOÇÃO DE APOIO Nº. 001/2021

Senhor Presidente,
Considerando a tramitação, em regime de urgência, na Alesp - Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo -, do PDL 22/2020, de autoria do deputado
Carlos Giannazi, que susta os efeitos do Decreto 65.021, de 19 de junho de
2020, que dispõe sobre a declaração de deficit atuarial do Regime Próprio de
Previdência do Estado e dá providências correlatas;
Considerando que o artigo 3º do referido decreto atribuiu competência ao
secretário de Projetos, Orçamento e Gestão para declarar, mediante despacho
fundamentado, deficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado, e
que o parágrafo único desse mesmo artigo autorizou a São Paulo Previdência SPPREV - a publicar comunicado no Diário Oficial do Estado informando a
cobrança da contribuição previdenciária retrocitada, coisa que o instituto de
previdência realmente fez;
Considerando que a publicação do referido decreto culminou no desconto, a
partir de outubro do ano passado, de contribuições previdenciárias, por meio de
aplicação de alíquotas progressivas, sobre o montante dos proventos de
aposentadorias e pensões que superam a 1 (um salário) mínimo e não
excedem ao teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS;
Considerando a difícil situação financeira por que passam os professores em
geral, sobretudo aposentados e pensionistas, razão pela qual são obrigados,
para honrar seus compromissos inadiáveis, imprescindíveis, a recorrer a
frequentes empréstimos consignados;
Considerando que se faz urgente barrar a continuidade desse abusivo e
injusto desconto previdenciário nos proventos de professores aposentados e
pensionistas do Magistério Público do Estado de São Paulo, os quais clamam
por justiça;
Considerando que na justificativa do referido PDL 22-2020 o deputado
Giannazi alega que, para que pudesse ocorrer o desconto em questão, seria
antes necessário ter se verificado, conforme previsão da LC 1.012/2007,
alterada pela LC 1.354/2020, a existência de deficit atuarial do Regime Próprio

de Previdência do Estado, deficit que somente uma auditoria profunda nas
contas da SPPREV poderia, se fosse o caso, ter comprovado;
Considerando que na justificativa do referido PDL o deputado Giannazi alega
também que o Poder Executivo extrapolou suas competências constitucionais
ao conferir poderes e atribuições à SPPREV sem que um estudo prévio tivesse
sido feito sobre a situação atuarial do caixa do instituto de previdência, viciando
com isso a validade do Decreto 65.091/2020;
Solicito à Mesa, ouvido o Douto Plenário, nas formas regimentais, que dê
ciência ao presidente da ALESP, deputado Carlão Pignatari, da presente
MOÇÃO DE APOIO ao PDL 22/2020, que susta os efeitos do Decreto nº.
65.021, de 19 de junho de 2020, por este ter culminado no desconto de
contribuições previdenciárias sobre proventos de aposentadorias e pensões
dos professores do Estado, para agravamento da difícil situação financeira por
que estes passam, sem a realização de um estudo prévio sobre a situação
atuarial do caixa da SPPREV que comprovasse, para justificar o referido
desconto, que se achava deficitário. SOLICITO, ainda, o envio de cópia desta
propositura aos líderes de partidos na ALESP, ao governador do Estado, Dr.
João Agripino da Costa Doria Junior, à APAMPESP em São Paulo.
CÂMARA MUNICIPAL DE ANHUMAS - SP, 02 DE JUNHO DE 2021

ALECY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vereador

CAMILA SILVA PEREIRA
Vereadora

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

DANILO ALMEIDA DA SILVA
Vereador

GERVASIO MARRAFON
Vereador

PAULO SERGIO DE SEIXAS
Vereador

SERGIO RODRIGUES
Vereador

VIVIAN APARECIDA BARBOSA
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 012/2021

Considerando que a zumba é um tipo de atividade física que pode
ser praticada tanto por crianças quanto por adultos.
Considerando que no ano de 2016, foi dado inicio as atividades
físicas como zumba e outras no nosso município, e se estenderam pelo
sucesso até meados de 2020 e devido a pandemia foi cancelado as aulas,
Varias pessoas participaram de várias atividades físicas ao ar livre, tendo
acompanhamento de profissionais da área da saúde, atingindo toda a
população.
Considerando que algumas mulheres e jovens adolescentes
procuraram essa Vereadora em sua residência para conversarem sobre a
possibilidade de intervenção junto ao Senhor Prefeito em que solicita
informações do Poder Executivo sobre a reativação do projeto “Academia da
Saúde” e das aulas de zumba na pista poliesportiva.
Requeiro na forma Regimental, depois de ouvido o Douto
Plenário, que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que o
mesmo informe a esta Casa de Leis:
1.
Qual a previsão para a volta da Academia da Saúde, onde
era desenvolvida a zumba e outras atividades. Em caso positivo, qual a
data de início serão realizadas as atividades.

Plenário João Lucas Mariotto,18 de agosto de 2021

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 013/2021

MOÇÃO DE APLAUSO
REQUEIRO à Mesa, satisfeitas as formalidades
regimentais, em caráter de urgência, que seja consignado nos anais do
trabalhos deste Legislativo, MOÇÃO DE APLAUSO, ao jockey THIAGO
GONÇALVES CANUTO, em reconhecimento a sua relevante atuação na
referida prática desportiva, promovendo e dignificando o nome do Município de
Anhumas internacionalmente.
Registramos, nesta oportunidade, nosso respeito,
admiração acima de tudo nosso orgulho pelo sucesso que o homenageado
vem alcançando, ensejando manifestações elogiosas no âmbito do esporte
praticado, demonstrando o mesmo, extremo profissionalismo, responsabilidade
e muito comprometimento com vistas a alcançar as audaciosas metas
traçadas, contribuindo, com seu sucesso, de forma expressiva, para com a
divulgação do nome de Anhumas, constituindo-se, portanto em verdadeiro
exemplo para as novas gerações Anhumenses.

REQUEIRO assim, que seja dada ampla divulgação a
homenagem, ora conferida por esta Casa Legislativa, dando ainda
conhecimento da presente propositura ao ilustre cidadão homenageado.
Nesta oportunidade, anexamos a presente, a história da
vida do brilhante jockey, que certamente projeta, positivamente, o nome deste
Município no cenário internacional.

HISTÓRICO
Tiago chegou no Rio de Janeiro em 2013,
trabalhando alguns meses como figurante na Globo, sentindo, no entanto,
muita falta de estar com os cavalos.
Um dia, vendo uma propaganda na tv sobre o
Jockey Clube, teve despertada a vontade de conhecer mais sobre o esporte,
resolvendo assim, elaborar um currículo e dirigir-se ao jockey.
Lá chegando o pessoal do RH apresentou-lhe a
realidade e a complexidade que era a profissão de um jockey, ficando um
pouco desapontado por já ter uma idade superior, comparada a idade que os
jockeys começam essa profissão, mas mesmo assim não desanimou. Foi-lhe
oferecida uma vaga como auxiliar administrativo na sede do clube, haja vista

que o currículo apresentado, se encaixava nesta profissão, resolvendo o
mesmo aceitar o emprego, simplesmente visando conhecer proprietários e
treinadores que frequentavam o clube do jockey.
E assim começou a saga de se tornar jockey.
Conversava com muitas pessoas diferentes todos os dias que diziam que iriam
ajuda-lo, mas como sabemos, os dias são muito corridos ninguém conseguiu
parar para, efetivamente o ajudar e desta forma, dirigiu-se sozinho as
cocheiras do Jockey Clube e conversou com um tratador de cavalos que lhe
apresentou para um treinador, sendo que, a primeira pergunta que lhe foi feita,
foi se já tinha montado cavalos de corrida, e mesmo sem nunca ter montado
um cavalo de corrida, disse que sim, pra não perder a chance.
E desta forma, começou a montar cavalos de
corrida, enfrentando, inicialmente, muitas dificuldades, considerando que o
cavalo de corrida é único e totalmente diferente. Passou por muitas
dificuldades até se encaixar nesta nova modalidade, mas com esforço e
perseverança conseguiu alcançar seu objetivo. Este mesmo treinador disse,
que se o mesmo montasse como amador posteriormente conseguiria obter a
matrícula de jockey profissional e assim seguiu o caminho, montando como
amador na esperança que depois seguiria como profissional. Como nunca
tinha acontecido este fato no jockey clube, de um amador se tornar profissional
não quiseram lhe fornecer a matrícula de profissional e isto foi, como jogar um
balde de água fria na cabeça do mesmo, desanimando-o muito. Mesmo assim,
não abaixou a cabeça e seguiu em busca de novas opções para atingir seu
alvo, seguindo montando como amador, sempre buscando informações sobre
ser um jockey profissional. Um dia, durante os treinos matinais, uma senhora
Belga o viu montado e convidou-o para começar a montar cavalos de salto na
Sociedade Hípica Brasileira do Rio de Janeiro. Nesta oportunidade, o mesmo
optou por não mentir como anteriormente o fizera e quando indagado, se sabia
montar cavalos de corrida, logo disse que nunca havia montado um cavalo de
salto. A senhora belga, ofereceu-lhe vários cursos, com os melhores cavaleiros
do salto e do adestramento e assim aceitou, começando a montar cavalos de
salto e dar aulas de equitação clássica para crianças de 2 a 12 anos. Assim, o
que era pra ser uma passagem rápida perdurou por 4 anos simplesmente pelo
prazer que tinha de estar ensinando as crianças a montar. Neste período,
também seguiu montando como amador no Jockey Clube. Como estava no
negócio dos cavalos conheceu muita gente importante do meio, se
aperfeiçoando cada dia mais. Fez excelentes cursos e clínicas com os mais
renomados cavaleiros e isso acrescentou demais em sua bagagem.
Um certo dia, o mesmo treinador que lhe deu a
oportunidade de montar o primeiro cavalo de corrida no Jockey Club, indagoulhe, se não queria ir para os EUA tentar ser jockey, tendo em vista que naquele
país, não havia limite de idade como no Brasil e sem pensar duas vezes,
perguntou apenas sobre o peso que teria que ter, começando assim, um novo
projeto de vida. Pesando 62 quilos, teria que chegar aos 50, para começar a
montar, e querendo migrar o mais rápido possível para aquele novo país, em 3

meses perdeu o peso que precisava, obteve o visto e ficou pronto para partir.
Foi muito abençoado, haja vista que, não teve nenhuma dificuldade para
conseguir o desejado visto.
Chegou nos EUA e tudo que tinha planejado em sua
cabeça foi por água abaixo, encontrando um cenário, totalmente diferente do
que imaginava. A vida de um jockey é muito difícil, necessitando de muita
disciplina e equilíbrio psicológico, para suportar as adversidades do dia a dia.
Iniciou sua carreira como jockey em Miami em um
hipódromo chamado Gulf Stream e com menos de um mês de América ali
estava montando seu primeiro cavalo como jockey. Ao montar, dois cavalos
em um dia, foi-lhe possível perceber que ainda não estava preparado não quis
se arriscar, indo para um haras preparar-se, para não queimar a incrível
oportunidade que tinha conseguido. Permaneceu neste haras, em Ocala, por
dois meses e depois foi para o estado de Louziana. Após algumas corridas se
sentia melhor e continuou. Infelizmente, um dia, no decorrer dos trabalhos
matinais sofreu um acidente, fraturando a clavícula e algumas costelas, tendo
que ficar parado por alguns meses. Com a ajuda de uma importante amiga,
sua recuperação foi muito boa, voltando a montar no estado do Texas, em um
hipódromo chamado San Houston, aí montando por apenas 5 vezes pra se
adaptar novamente, pois estava voltando de uma fratura.
Do Texas, foi para Kentucky onde permanece até
hoje, apaixonando-se pelo estado e decidindo ficar por mais tempo,
começando a conhecer pessoas e fazer seu próprio negócio, o que não foi e
não continua sendo fácil, pois a concorrência é muito grande, tendo em vista
que ali se encontram os melhores deste esporte, no mundo.
Com muito trabalho e perseverança conseguiu sua
primeira vitória ha algum tempo atrás e depois disto, sua carreira começou a
deslanchar. Hoje já alcançou 08 vitórias, vários segundos e terceiros lugares.
E tudo isto é apenas o início, pois o mesmo tem
muitos frutos plantados para serem colhidos e uma lição de vida que o mesmo
nunca se esquece é de que se quisermos algo de verdade, vamos conseguir,
se dedicando, não desistindo dos seus sonhos e que os frutos serão colhidos,
a curto, médio ou longo prazo.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 18 DE AGOSTO DE 2021

CAMILA SILVA PEREIRA
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 014/2021

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta Casa, as
seguintes informações:
Como se deu a contratação referente as Tomadas de preços nº 03/2012, em
que à época figurava como representante do município o atual prefeito
ADAILTON, indaga-se:
1- Qual era o projeto (Roma antiga). Apresentar ou disponibilizar cópia da
planta do projeto por inteiro;
2- Qual valor do contrato;
3- Qual empresa logrou-se vencedora do certame;
4- Quais serviços contratados;
5- Houve rompimento do contrato, qual a forma;
6- Apresentar ou disponibilizar o certame completo nos limites desta casa de
Leis, para avaliações que se fizerem necessárias.
Em complemento ao mesmo projeto, ou novo projeto, a Tomada de preços nº
03/2015, ainda sob administração o atual prefeito ADAILTON, indaga-se:
1- Qual era o projeto (Roma antiga). Apresentar ou disponibilizar cópia da
planta do projeto por inteiro;
2- Qual valor do contrato;
3- Qual empresa logrou-se vencedora do certame;
4- Quais serviços contratados;
5- Houve rompimento do contrato, qual a forma;
6- Apresentar ou disponibilizar o certame completo nos limites desta casa de
Leis, para avaliações que se fizerem necessárias.

Por fim, se houve aditamento à Tomada de preços nº 03/2015, mesmo que não
se deu na administração do atual administrador municipal, indaga-se:
1- Qual motivo;
2- Que serviços foram realizados;
3- Houve aumento da obra;
4- Qual empresa logrou-se vencedora do certame;
5- Quais serviços contratados
6- Apresentar ou disponibilizar o certame completo nos limites desta casa de
Leis, para avaliações que se fizerem necessárias.
JUSTIFICATIVA:
É sabido que o prédio referido, trata-se do chamado pejorativamente por toda
população de Anhumas como BARRACÃO DE ZINCO;
Ainda, vale lembrar, nas primeiras sessões desta casa de Leis, a vereadora
CAMILINHA, bravamente se destacou no sentido de que fosse esclarecida a
situação que se deu a contratação e o término da quela obra, alegando ser um
absurdo uma obra ficar tanto tempo e nunca terminar, e ainda, uma obra tão
feia daquelas, na entrada da cidade;
Considerando que este edil é cobrado por aqueles que o elegeram e vários
outros munícipes que cobram esclarecimentos, vez que, há sintomas de erros
naquela licitação, tanto do projeto, como dos valores que foram utilizados para
construção daquela obra;
É cediço, que o projeto original, afixado em vários lugares do comércio era
maravilhoso, parecia a ROMA ANTIGA, com vários quiosques para atender às
entidades da cidade em eventos a serem realizados em pátio que ficaria a
frente da rua;
Considerando por fim, que aquela estrutura também poderia estar servindo as
necessidades das pessoas do município de Anhumas, como a terceira idade, e
muitos outros, até mesmo, nessa época da pandemia, ao atendimento nas
recuperações daqueles que passaram pelos vírus da COVID.19.
Considerando que até o momento, mais de 09 (nove) anos, não se concluiu a
obra, deixando de ser útil ao município, que poderia estar atendendo a própria
administração municipal.

Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição todos os documentos
comprobatórios, especialmente os contratos, planilhas, notas fiscais e recibos
de pagamentos, onde demonstram os atos praticados por esta administração,
caso necessário, examinar “in loco”.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 19 DE AGOSTO DE 2.021.

PAULO SERGIO DE SEIXAS
Vereador

DANILO ALMEIDA DA SILVA
Vereador

CAMILA SILVA PEREIRA
Vereadora

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

ANTONIO SILVA DO NASTIMENTO
Vereador

VIVIAN APARECIDA BARBOSA
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 015/2021

Considerando que fui questionado por vários munícipes, e também para
esclarecer a esta casa de Leis, sobre o fato ocorrido com o veículo POLO,
carro oficial da Câmara (acidente de trânsito);
Considerando da necessidade de se esclarecer o acidente e o motivo da
utilização do veículo oficial da Câmara, especialmente fora desta Comarca
(cidade de Bauru/SP), pois fica a dúvida a ser esclarecida, uma vez que o uso
particular, se ocorreu, configura ato de improbidade administrativa, de acordo
com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, observados as
circunstancias do caso “in concreto”.
Considerando finalmente que o vereador, amparado pelo RI (Regimento
Interno) e LOM (Lei Orgânica Municipal), tem o dever e o respaldo para
apresentar proposições que visem obter informações para esclarecer dúvidas
sobre serviços públicos, e inclusive desvios de finalidades de agentes políticos,
tudo para atender o interesse coletivo do município e da população.
Considerando que é direito do cidadão saber das ocorrências com patrimônio
público, pelo qual estão sendo cobrados os vereadores desta casa,
Ante muitos boatos que possam distorcer a realidade factual, e diante da
necessidade de se prestar contas aos cidadãos Anhumenses, tomando
conhecimento de que o acidente, possivelmente se deu por culpa do condutor
do veículo oficial desta casa.
Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja esclarecido, com
juntada de documentos hábeis a esclarecer, pelo Presidente desta
Câmara Municipal, que disponibilize a este e demais vereadores, as seguintes
informações:
1- Esclarecer o sítio da ocorrência (acidente de transito), quais circunstancias,
data e horário e a forma do ocorrido;
2- Se foi exarado Boletim de Ocorrências (apresentar);
3- Informar o nome do condutor do veículo oficial, circunstancias do acidente,
se houve vítima, e em caso afirmativo, qual a situação dos envolvidos e quais
veículos foram envolvidos no sinistro;
4- Informar o local e horário do acidente;

5- Informar, o motivo do deslocamento até a cidade do acidente, apresentando
justificativas;
6- Apresentar comprovantes ou atestado que justifique o deslocamento,
visando cumprir o objetivo da viagem;
7- Caso tratar-se de congresso ou semelhante, apresentar atestado de
presença, constando inclusive o cronograma, e lista de participantes e
mentores, motivo da viagem;
8- Informar se está sendo reparado os veículos envolvidos, a custas de quem,
se houve custos para transporte até o município de Anhumas ou região;
9- Informar local onde está sendo reparado o veiculo oficial, orçamento e
descrição dos serviços realizados;
10- Informar se o veiculo oficial é segurado, e em caso afirmativo, se está
sendo utilizado tal seguro para bancar o sinistro, tanto do veículo oficial quanto
do veículo envolvido;
11- Apresentar o relatório da seguradora, firmado pelo condutor ou pelo próprio
Presidente desta casa de Leis;
12- Apresentar apólice de seguros;
13- Se por culpa do condutor do veículo oficial, apresentar custos com franquia
da apólice de seguros, e demais custos extras, quer sejam, com mecânicos,
funilaria, guincho ou qualquer outra demanda;
Para maiores esclarecimentos, colocar a disposição todos os documentos
comprobatórios onde demonstram os atos praticados por esta administração,
caso necessário, examinar “in loco”.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 19 DE AGOSTO DE 2.021.

PAULO SERGIO DE SEIXAS
Vereador

DANILO ALMEIDA DA SILVA
Vereador

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

ANTONIO SILVA DO NASTIMENTO
Vereador

REQUERIMENTO Nº 016/2021
MOÇÃO DE REPÚDIO
REQUEIRO à Mesa, satisfeitas as formalidades
regimentais, em caráter de urgência, que seja consignado nos anais dos trabalhos
deste Legislativo, MOÇÃO DE REPÚDIO em desfavor da ELEKTRO
ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, pela falta de atendimento as reinvindicações dos
populares e das autoridades públicas em relação à deficiência de reparos e consertos
na rede de iluminação pública no Município de Anhumas/SP.
Registramos,
nesta
oportunidade,
nosso
descontentamento na forma como referida concessionária de serviços públicos vem
respondendo as reclamações de nossos munícipes quando solicitam o conserto ou
substituição de lâmpadas apagadas nas ruas de nossa cidade.
Isto porque, toda vez que um cidadão anhumense
liga para solicitar tais serviços os atendentes buscam de qualquer forma esquivar-se
de agendar o pedido, quando não pedem para que sejam enviadas fotos do local ou
endereço da reclamação, o que revela um ABSURDO na condição de concessionária.
Além do que, basta um pequeno “tur” nas ruas e
avenidas de nossa cidade no período da noite para constatar os inúmeros postes de
iluminação pública com lâmpadas apagadas, demonstrando assim total desinteresse
no atendimento da obrigação por parte da ELEKTRO.
REQUEIRO assim, que seja dada AMPLA DIVULGAÇÃO da
RECLAMAÇÃO proferida por esta Casa Legislativa, dando ainda conhecimento da
presente propositura a citada CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS,
através de envio desta Moção pelos meios competentes e mais rápidos,
PLEITEANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇAO PÚBLICA QUE NADA MAIS QUE OBRIGAÇÃO DA CITADA
EMPRESA.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 18 DE AGOSTO DE 2021

ALECY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vereador

VIVIAN APARECIDA BARBOSA
Vereadora

CAMILA SILVA PEREIRA
Vereadora

SERGIO RODRIGUES
Vereador

GERVASIO MARRAFON
Vereador

REQUERIMENTO Nº 017/2021
MOÇÃO DE APOIO
Excelentíssimo Senhor Presidente
Essa Vereadora juntamente com os demais Vereadores da 17ª
Legislatura infra-assinados, requerem de Vossa Excelência que ouvido o
plenário e obedecidas às exigências regimentais, conste em ata MOÇÃO
DE APOIO ao Projeto de Lei nº. 624/2020, que consolida a legislação
paulista relativa à PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER, de autoria do
Deputado Estadual Thiago Auricchio, aprovado na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, no último dia 17 de agosto.
Requer, outrossim, que seja dado conhecimento da presente
manifestação à Casa Civil do Estado de São Paulo, ao Deputado Thiago
Auricchio , bem como ao gabinete do governador João Dória Jr.
Plenário João Lucas Mariotto, 10 de setembro de 2021.

Vivian Ap. Barbosa
Vereadora PSDB
Requerente da Moção

Camila Silva Pereira Alecy Rodrigues de Oliveira
Vereadora PSDB
Vereador PSDB

Antônio Silva Nascimento
Vereador PTB

Sergio Rodrigues
Vereador PSDB

Danilo Almeida da Silva
Vereador PSD

Douglas Alves Barbosa
Vereador PSD

Paulo Sergio de Seixas
Vereador PV

Gervásio Marrafon
Vereador PV

REQUERIMENTO N° 018/2021
Requeiro a mesa, depois de ouvido o Douto Plenário, nos termos
regimentais, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Adailton Cesar Menossi, a Senhora Renata Mingroni Gestora de Assistência
Social, a Senhora Iara Ricci Vice Prefeita para que envie a esta E. Casa de
Leis as informações, a saber:
•
Informações sobre as Assistentes Sociais do Município
como: Carga horaria de Trabalho, lugar onde estão alocadas, se estão
cumprindo horário ? Qual horário?
JUSTIFICATIVA
O Presente Requerimento tem como objetivo apurar denuncias
feitas pela população desse Município de Anhumas a respeito dos
horários das Assistentes Sociais, inclusive que não estão cumprindo a
jornada de Trabalho corretamente. As denuncias foram feitas
verbalmente e através de ligações. Tal requerimento de informações se
justifica, para promover e incrementar a transparência assim permitindo
aos cidadãos o exercício do controle social sobre os atos de gestão e
incrementando a participação na fiscalização da Administração Pública.
Diante do interesse público inerente à matéria, pleiteia-se a aprovação
do presente Requerimento pelo Plenário. Sem mais para o momento,
subscreve-se os presentes.
Plenário João Lucas Mariotto, 01 de outubro de 2021

Alecy Rodrigues de Oliveira
Vereador

Camila Silva Pereira
Vereadora

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Sergio Rodrigues
Vereador

Antonio Silva Nascimento
Vereador

Danilo Almeida Silva
Vereador

Gervasio Marrafon
Vereador

Paulo Sergio de Seixas
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

REQUERIMENTO N° 019/2021
Requeiro a mesa, depois de ouvido o Douto Plenário, nos
termos regimentais, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Adailton Cesar Menossi, a Senhora Renata Mingroni Gestora de
Assistência Social, a Senhora Iara Ricci, a Senhora Roseli Evangelista da
Silva, Coordenadora e Assistente Social do Cras, para que envie a esta E.
Casa de Leis as informações, a saber:
1- Quais os dias e horários de atendimento do Cadastro Único
para Programas do Governo Federal? Porque para fazer o
Cadastro Único precisa-se fazer uma Entrevista com a
Assistente Social do Cras?
2- Quem faz o Cadastro e também suas atualizações? Quais os
critérios para conseguir fazer o Cadastro? Há agendamento
para o mesmo?
3- Quando a família é atendida porque se pergunta qual o
motivo da mesma querer fazer cadastro? Cada família sabe
dos seus motivos, teria mesmo essa necessidade?
4- Existe algum estudo que identifique o perfil predominante das
famílias que vão em busca de fazer o Cadastro Único? Se
positivo, qual é esse perfil?

JUSTIFICATIVA

O Presente Requerimento tem como objetivo apurar
denuncias feitas pela população desse Município de Anhumas, a esses nobres
Vereadores. As denuncias foram feitas verbalmente, através de ligações,
mensagens por whatszap etc... Chegou até os Vereadores, que as famílias
precisam passar por Entrevista antes com a Assistente Social e Coordenadora
do Cras, senhora Roseli, para então poder agendar o dia da entrevista. Pelas
denuncias foram relatados que para algumas pessoas pode-se fazer o cadastro
e outras não, ao qual se diziam que não teriam direito devido a renda. Sabe
que são consideradas pelo Programa famílias de baixa renda aquelas que
possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário
mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar total de até três salários mínimos (R$
3.135,00).
Mesmo que as famílias não consigam se beneficiar dos
Programas como Bolsa Familia e outros, acreditamos que todos tem o direito
de fazerem seus cadastros, pois o Programa foi desenvolvido para essa
finalidade.

Tal requerimento de informações se justifica, para promover e
incrementar a transparência assim permitindo aos cidadãos o exercício do
controle social sobre os atos de gestão e incrementando a participação na
fiscalização da Administração Pública. Diante do interesse público inerente à
matéria, pleiteia-se a aprovação do presente Requerimento pelo Plenário. Sem
mais para o momento, subscreve-se os presentes.
Plenário João Lucas Mariotto, 29 de setembro de 2021

Alecy Rodrigues de Oliveira
Vereador

Camila Silva Pereira
Vereadora

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Sergio Rodrigues
Vereador

Antonio Silva Nascimento
Vereador

Danilo Almeida Silva
Vereador

Gervasio Marrafon
Vereador

Paulo Sergio de Seixas
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

REQUERIMENTO N° 020/2021

MOÇÃO DE APLAUSOS
REQUEIRO à Mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, em caráter
de urgência, que seja consignado nos anais dos trabalhos deste Legislativo,
MOÇÃO DE APLAUSOS, á Mânia Gomes Pires, em reconhecimento a sua
relevante atuação na referida prática pelo lindo e brilhante projeto ´´BATE
PAPO CULTURAL`` realizado semanalmente na Casa de Turismo e Cultura
de Anhumas.
Promovendo e possibilitando os moradores de Anhumas, falarem sobre
suas profissões e assuntos diversos que envolvem a comunidade em geral.
Registramos, nesta oportunidade, nosso respeito e admiração acima de
tudo nosso orgulho pelo sucesso que se faz esse Projeto.
REQUEIRO assim, que seja dada ampla divulgação a homenagem, ora
conferida por esta Casa Legislativa, dando ainda conhecimento da presente
propositura a ilustre cidadã homenageada.

Plenário João Lucas Marioto, 22 de Outubro 2021

Camila Silva Pereira
Vereadora

