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PAUTA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1453º – 12/11/2019 
 

LEITURA DA BÍBLIA 
 

 Salmo 117 – Ítalo Donizeth Costa Roberto 
 

CHAMADA 
 

– ***************EXPEDIENTE**************** 
 

 

RECEBIMENTO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1452º de 05/11/2019 

 

VOTAÇÃO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1451º de 29/10/2019 

CORRESPONDÊNCIAS   
 

Vamos divulgar! Cadastramento Biométrico é obrigatório.  Em virtude da campanha de 
cadastramento biométrico obrigatório que está ocorrendo nos municípios que ainda não realizaram 
totalmente o cadastramento dos eleitores, em atenção e colaborando com a Justiça Eleitoral, no 
sentido de divulgar a campanha entre os munícipes, contribuindo para conscientização dos 
eleitores sobre a necessidade de comparecer, o quanto antes, ao Cartório Eleitoral de Sete Barras, 
para realizar o cadastramento biométrico e evitar o cancelamento do título eleitoral. Todos os 
eleitores, que ainda não fizeram a biometria, deverão comparecer ao Cartório Eleitoral de Sete 
Barras. Endereço: Rua: Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 230, Centro – em 
frente à Escola Maria Santana de Almeida; Horário de Atendimento: 09h30min. Às 15h30min. O 
que levar no Cartório? Título de Eleitor, RG, CPF e Comprovante de endereço. Consequências 
do não cadastramento para o cidadão: O não comparecimento do eleitor para a regularização 
acarretará o cancelamento automático da inscrição. Com o título cancelado, o eleitor não poderá 
votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos 
pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija 
quitação do serviço militar ou imposto de renda. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de 
elevada estima e consideração. E conto com o comparecimento dos eleitores ao Cartório Eleitoral. 
O prazo é ate o dia 19 de Dezembro de 2019. 
 

Câmara Municipal de Sete Barras/SP. 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
  

O Município de Sete Barras, neste ato representante pelo Sr. Secretário de Planejamento Obras e 
Projetos, Sr. Sergio Ricardo Muniz, no uso de suas atribuições legais e considerando que foi 
observada uma grande quantidade de sepulturas em estado de abandono, ruinas e falta de 
identificação no Cemitério Municipal São João Batista, torna público o presente ATO CHAMATÓRIO 
para que os familiares, representantes legais ou demais interessados, munidos de certidão de 
óbito, compareça ao Paço Municipal cito à rua José Lopes n° 35, para identificação. 
Após este período, a prefeitura no uso de suas atribuições e para garantir a segurança e 
integridade dos corpos sepultados, removerá para o OSSARIO Municipal a ser construído com 
finalidade de regularizar o espaço do citado cemitério.    
  

SERGIO RICARDO MUNIZ 
Secretário de Planejamento Obras e Projetos 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
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Câmara Municipal de Juquitiba- São Paulo 
 

Oficio n° 276/2019. 
 

Senhor Presidente,  
 

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelências a anexa cópia da MOÇÃO DE 
REPÚDIO N° 56/2019, em face das declarações polêmicas e críticas injustas feitas à população do 
Vale do Ribeira e ao Programa Governamental “Vale do Futuro”, proferidas pelo o cidadão Marcos 
Rossi. 
Autoria dos vereadores: Maria Aparecida da Silva e Marciano Antônio de Moraes. 
*moção enviada por e-mail para os nobres vereadores.  
 

*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO 
 

INDICAÇÃO Nº 163/2019 
 

Senhor Presidente  
 
Nobres Vereadores 

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado 

o Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o 

mesmo viabilize junto ao órgão competente a seguinte reivindicação, que seja efetuada 

a Colocação de Lombada e Sinalização, na Rua Antonio Pernambuco, próximo ao n.º 355 – 

Centro.  

Justificativa: A presente indicação visa atender reivindicação dos Munícipes, bem como dar 

maior segurança aos pedestres. 

Autoria: EDSON DE LARA – Vereador 
 

*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO Nº 164/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o 

Senhor Dean Alves Martins, Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize 

junto ao setor competente, realizar a limpeza da vala que fica em frente à garagem da Viação 

Transcontilha. 

   

Justificativa: A presente indicação visa atender pedidos dos moradores locais que reclamam da 

sujeira e do mato acumulado trazendo transtorno no local. 

Autoria: EDSON DE LARA – Vereador 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
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REQUERIMENTO 
 

REQUERIMENTO Nº 072/2019 
 
Senhor Presidente, 
 

Nobres Vereadores, 
 

Considerando que a Rodovia SP-165 Benedito Pascoal de França liga os 
Municípios de Sete Barras a Eldorado; 

 

Considerando que há muito tempo o DER não vem realizando manutenção na 
referida Rodovia; 

 

Considerando finalmente que o ultimo serviço realizado foi a Prefeitura 
Municipal de Sete Barras. 

 

Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 

regimentais, seja oficiado ao Exmo. Senhor Orlando Arantes, Diretor Regional DER - 

Cubatão, Viabilizar a Manutenção e Sinalização na Rodovia SP – 165 (Benedito Pascoal de 

França), trecho que compreende no Município de Sete Barras via Bairro Conchal Preto até divisa 

com a Cidade de Eldorado. 

Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo atender Munícipes que fazem uso da 

referida Rodovia, sendo que tem inúmeras reclamações pelo estado precário da Rodovia. 
 

Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS – Vereador 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO Nº 073/2019 
 

Senhor Presidente,  
 

Nobres Vereadores, 
                                                     

                      Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 

regimentais, seja oficiado o Sr. Dean Alves Martins – DD. Prefeito Municipal, solicitando que o 

mesmo viabilize junto ao órgão competente as seguintes informações, referente STB-361 (Mario 

Hanashiro) no trecho que compreende o Município de Sete Barras: 
 

 Há uma previsão de estar efetuando uma operação tapa buraco na Estrada Municipal 

acima citada? 

 Caso não haja, tem um estudo sobre a possibilidade para fazer o referido serviço.  

     
 

Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo atender Munícipes que fazem uso da 

referida Rodovia, sendo que tem inúmeras reclamações pelo estado precário da Rodovia, bem 

como no sentindo de estar evitando acidentes que podem ser ocasionados pelos buracos. 
 

Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO, EMERSON RAMOS DE MORAIS E ROBERTO 
APARECIDO PEDRO – Vereador 

 
*************************************************************************************************************************************************************** 
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TRIBUNA LIVRE- CIDADÃO  
Regimento Da palavra Livre aos Vereadores  
Autoria: TÂNIA MARIA FUDALLI FLORÊNCIO - Assunto: TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.   
************************************************************************************************************************************************************** 

 

TRIBUNA – artigo 193 do R. I.  - Da palavra Livre aos Vereadores 
 
*15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para uso em Tema Livre. 
 

 
    ****************ORDEM DO DIA**************** 
 
 
VOTAÇÃO DE PROJETO DE LEI   

 
PROJETO DE LEI N.º 20/2019 

Poder Executivo Municipal 
De 22 de outubro de 2019 

 
“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, PARA O PODER 
EXECUTIVO, ABRIR CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
  

                     DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, e em cumprimento a Lei Federal 4320/64 de 17.03.64, faz 
saber que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte lei. 
 

Artigo 1° - Fica aberto no orçamento vigente, crédito Especial no valor de R$ 
603.046,00 (seiscentos e três mil e quarenta e seis reais), destinados a reforçar a seguinte 
dotação orçamentária.  

 

02.01.03 – Setor de Esporte Ficha  Fonte de Recurso 

27.812.0003.1003 – Construção e Equipamentos 
Esportivos 

   

4.4.90.51 – Obras e Instalações   603.046,00 02 

Total  603.046,00  

Artigo 2° - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão 
pelo excesso de arrecadação do Convênio firmado com Secretaria da Justiça e Cidadania. 

 

Artigo 3° - Ficam alterados os valores dos programas e ações da Lei de Diretrizes 
Orçamentarias – LDO do exercício de 2019 e do Plano Plurianual –PPA 2018 a 2021. 

 

Artigo 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 

PREFEITO MUNICIPAL DE SETE BARRAS, EM 22 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
DEAN ALVES MARTINS       

Prefeito Municipal 
 

**************************************************************** 
 
 



 5 

Justificativa: 
 
Senhor Presidente, 
 
Nobres Vereadores, 
 

Trata o incluso Projeto de Lei de autorização Legislativa para abertura de credito 
Especial no valor de R$ 603.046,00 (seiscentos e três mil e quarenta e seis reais) para 
implantação dom Parque Esportivo e Recreativo de Sete Barras, conforme convênio assinado com 
a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania.  
 
Considerando a matéria de urgência, solicitamos que o presente Projeto de Lei seja apreciado e 
deliberado conforme dispõe o artigo 88 e Parágrafos da Lei Orgânica deste Município, visando 
assim à deliberação deste projeto no menor prazo possível, para que possamos dar andamento no 
processo licitatório.  
 

DEAN ALVES MARTINS       
Prefeito Municipal 

 

**************************************************************** 
 

*PARECER DAS COMISSÕES:   
 
As COMISSÕES DE MÉRITO, APÓS REUNIÃO, DECIDIRAM POR EMITIR PARECER FAVORÁVEL 
AO PROJETO: 
 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR: 
  
  Fabiano Nabor de Almeida                     Renan Fudalli Martins            Roberto Aparecido Pedro 
             Presidente                                                 Relator                                       Membro 
  
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 
   
     Robson de Sá Leite                 Renan Fudalli Martins                     Edson de Lara 
             Presidente                                  Relator                                          Membro 
 
A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL  E MEIO AMBIENTE: 
 
   Ademar Miashita            Claudemir José Marques          Ítalo Donizeth Costa Roberto 
       Presidente                                Relator                                            Membro 
 
************************************************************************************************************************************************************** 
 

 
PROJETO DE LEI Nº. 023/2019 

Poder Legislativo Municipal 
De 23 de outubro de 2019 

 
 

                 “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROJETO “CIDADE 
LIMPA”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
        A Câmara Municipal de Sete Barras, estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, APROVA: 
 

Art. 1º - Fica instituído no Município de Sete Barras o Projeto “Cidade Limpa”, que 
tem como objetivo precípuo de manter limpa a cidade, sendo que o Município poderá estabelecer 
parceria com entidades sociais, empresas privadas ou pessoas físicas interessadas em financiar a 
instalação e manutenção de lixeiras públicas no Município, com direito a publicidade. 
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Parágrafo Único. As lixeiras poderão ser instaladas defronte ao estabelecimento 
do interessado ou em qualquer outro lugar de sua escolha. 

 

Art. 2º - São objetivos do projeto “Cidade Limpa”: 
 

I - A preservação da limpeza;  
 

II - A garantia do bom estado de conservação das áreas de lazer públicos em geral;  
 

III - Aumento do número de lixeiras nas principais ruas da cidade;  
 

IV - Estimular a reciclagem e melhoria da limpeza pública municipal;  
 

V - A redução das despesas do Município com a instalação e manutenção das lixeiras públicas;  
 

VI - Estimular a parceria público-privado.  
 

VII – Conscientizar a população sobre a importância de ter uma cidade limpa em termos de 
higiene, saúde e visualmente limpa.  

 

Art. 3º - As lixeiras a ser instaladas e mantidas por pessoas físicas, entidades 
sociais ou empresas privadas do Município seguirão padronização nas cores e formatos 
tecnicamente especificados, contendo a inscrição do “Projeto Cidade Limpa”. 

 

Parágrafo Único. Deverá ser respeitada da distância mínima de 150mt (cento e 
cinquenta metros) entre uma lixeira e outra.  

 

Art. 4º - O órgão competente do Executivo Municipal receberá o requerimento da 
pessoa, entidade ou empresa interessada, instruído com os seguintes documentos: 

 

I - Contrato Social, Estatuto devidamente registrado, ou carteira de identidade, CPF, comprovante 
de endereço de pessoa física.  
II - Proposta, contendo a intenção da parceria; Parágrafo único. Toda alteração na estrutura 
física, modelo/padrão, da lixeira a ser usada deverá ser previamente autorizada pelo órgão 
competente do Executivo Municipal.  

Art. 5º - Poderá ser afixada, em local visível em consonância com projeto 
apresentado pelo Executivo, placa indicativa mencionando o nome, logomarca da instituição ou 
empresa privada parceira. 

 

Parágrafo Único. Fica proibida a afixação de placa indicativa mencionando o 
nomeado adotante, no caso de parceria com pessoa física.  

 

Art. 6º - Será obrigatoriamente celebrado entre o Executivo Municipal e parceiro 
privado, termo de compromisso, onde serão estabelecidos os critérios e condições da parceria.  

 

§ 1º - As partes poderão rescindir o termo de compromisso a qualquer tempo, com 
comunicação prévia de 30 (trinta) dias.  

 

§ 2º - Será anexado ao termo de compromisso laudo contendo a descrição 
modelo/padrão e as condições de uso da lixeira.  

 

Art. 7º - O recolhimento dos lixos depositados nas respectivas lixeiras, serão 
recolhidos pelo órgão competente do poder público municipal e ou recicladores devidamente 
autorizados.  

Art. 8° - Esta Lei será regulamentada pelo Executivo Municipal no prazo de 90 
(noventa) dias.  

 

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 

PLENARIO VEREADOR JOAQUIM IDILIO DE MORAES, 15 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

 
EMERSON RAMOS DE MORAIS 

Vereador 
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                                      JUSTIFICATIVA: 
 

O grande objetivo da proposição é de conseguir um entusiasmo público da 
população para fazer de Sete Barras, principalmente uma cidade mais limpa, atingindo também os 
seguintes objetivos: a) Conscientizar toda a população sobre a importância da limpeza pública em 
termos de higiene e saúde, ressaltando que constantes alagamentos são produzidos por bocas de 
lobo entupidas em razão do lixo jogado nas vias públicas; b) Conscientizar cada indivíduo de que 
ele sendo parte integrante da comunidade, e também responsável por manter limpa sua cidade; 
c) Criar em todos os seguimentos da população uma motivação tal, que gere movimentos e 
manifestações espontâneas por parte da própria comunidade; d) Mostrar a importância do 
trabalho realizado por aqueles que são os responsáveis pela limpeza da cidade; e) Estimular a 
adoção de hábito se atitudes socioculturais, que contribuem para a reciclagem do lixo e a limpeza 
pública em geral; f) Estimular os habitantes de Sete Barras a sentirem orgulho comunitário pela 
limpeza de sua cidade; h) Conscientizar a população de que "por o lixo em seu lugar" com a 
devida reciclagem, é benefício para a cidade como um todo e, consequentemente, para seus 
habitantes; I) Estimular a vontade da população de tornar Sete Barras como exemplo de cidade 
limpa e bem cuidada, e J) Criar uma conscientização de que cidade limpa é sinônimo de 
progresso, desenvolvimento e civilização. 
 

Considerando que a exposição de motivos acima relatada justifica a aprovação do 
presente projeto, solicito o apoio dos nobres vereadores para o acolhimento desta proposição e 
assim, escrevamos juntos, mais uma página na história do município.  
 

PLENARIO VEREADOR JOAQUIM IDILIO DE MORAES, 15 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

 
EMERSON RAMOS DE MORAIS 

Vereador 
******************************************************************************************** 

*PARECER DAS COMISSÕES:   
 
As COMISSÕES DE MÉRITO, APÓS REUNIÃO, DECIDIRAM POR EMITIR PARECER FAVORÁVEL 
AO PROJETO: 
 

A COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR: 

  
  Fabiano Nabor de Almeida                  Renan Fudalli Martins            Roberto Aparecido Pedro 
             Presidente                                            Relator                                       Membro 
  
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 

   
     Robson de Sá Leite                 Renan Fudalli Martins                     Edson de Lara 
             Presidente                                  Relator                                          Membro 
 
 

A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL  E MEIO AMBIENTE: 

 
   Ademar Miashita            Claudemir José Marques          Ítalo Donizeth Costa Roberto 
       Presidente                                Relator                                            Membro 
 
************************************************************************************************************************************************************** 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 07/2019 

Poder Legislativo Municipal 
                                               De 06 de setembro de 2019 

 

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE TÍTULO 

HONORÍFICO DE CIDADÃO SETEBARRENSE E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 

 

 A Mesa da Câmara Municipal de Sete Barras, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos da Lei Orgânica do Município e do seu Regimento Interno, FAZ SABER que a 

Câmara Municipal, aprovou o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
 

Artigo 1.º - Fica concedido “TÍTULO DE CIDADÃO SETEBARRENSE”, ao Senhor 

André Luiz do Prado. 

Artigo 2.º - O Título Honorífico ora concedido será entregue ao homenageado em 

data a ser determinada pela Presidência da Câmara. 

Artigo 3.º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto 

Legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento vigente, suplementadas se 

necessário. 

Artigo 4.º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 06 de setembro de 2019. 
 

 

 

ADEMAR MIASHITA 

Vereador 

BIOGRAFIA DO DEPUTADO ESTADUAL ANDRÉ DO PRADO 
 

Justificativa: André Luis do Prado nasceu em 07 de junho de 1969, em Guararema, cidade da 
Região Metropolitana de São Paulo. É formado em Análise de Sistemas pela Universidade de Mogi 
das Cruzes (UMC). Ele, que na juventude foi feirante e professor de matemática, jamais pensava 
em trabalhar na política, mas foi para a vida pública e hoje é impulsionado, dia a dia, a atuar com 
dedicação e empenho em busca do desenvolvimento da região do Alto Tietê e do Estado. 
André ingressou na política em 1992, a convite do amigo e, hoje, deputado federal, Marcio Alvino, 
para disputar uma vaga de vereador em Guararema. Foi eleito por duas legislaturas consecutivas, 
1992-1996 e 1996-2000, esta última sendo o presidente da Câmara Municipal. Em 2000, aceitou o 
convite para ser candidato a vice-prefeito de Guararema, na chapa da prefeita Conceição 
Aparecida Alvino de Souza, conquistando 7.019 votos. Neste mandato, além de ser um vice-
prefeito atuante e participativo, André do Prado assumiu a Secretaria Municipal da Saúde e 
realizou um grande trabalho de reestruturação na pasta. 
Em 2004, foi eleito prefeito de Guararema, pelo PL (seu único partido em toda carreira política), 
com 7.536 votos. Obteve 91% de aceitação e aprovação popular. Em 2009, o partido 
convidou André do Prado para ocupar a presidência estadual do conselho político, com a missão 
de reestruturar as bases partidárias no Estado, e, com isso, articular sua candidatura a deputado 
estadual. Com muito trabalho e dedicação, elegeu-se com 86.346 votos para exercer o seu 
primeiro mandato no Legislativo Estadual. 
André do Prado trabalhou muito e sua atuação parlamentar ganhou destaque na Assembleia 
Legislativa e no Vale do Ribeira, sendo um dos deputados mais atuantes do Estado de São Paulo. 
Em 2014, foi eleito para o segundo mandato, com 164.589 votos. A parceria com os municípios 
rendeu muitos resultados e o parlamentar chegou ao terceiro mandato, sendo o 14ª parlamentar 
mais votado para a Alesp. Hoje, é líder da bancada do PL no Legislativo Paulista, composta por 
seis deputados. 
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Trabalhos por Sete Barras 
CONQUISTAS: 

 R$ 506 mil, junto ao Governo Federal, pavimentação das Ruas: Antonio Jorge da Silva, Vila 
Soares, Viela Onze - Vila São João, Rua São Jorge, Viela Dez e Rua Prefeito Salvador 
Domingos de França - Vila São João. 

 Município de Interesse Turístico (Lei do deputado Aprovada e Sancionada pelo Governador) 
 Intermediou a implantação do Polo da Univesp: (Engenharia da Computação | Pedagogia). 
 R$ 600 mil para obras de infraestrutura (recape) (assinou dia 20/6/18). 
 R$ 100 mil para investimentos e custeio na área da saúde. (Reforma do Pronto 

Atendimento)  
R$ 157 mil para fazer toda a sinalização turística local e mais R$ 425 mil, que será 

empregado na revitalização da Praça da Matriz. (OBRA COM RECURSOS DO MIT). 
 

Mesa da Câmara Municipal de Sete Barras, 06 de setembro de 2019. 
  
 

ADEMAR MIASHITA 
Vereador 

******************************************************************************************** 

*PARECER DAS COMISSÕES:   
 
As COMISSÕES DE MÉRITO, APÓS REUNIÃO, DECIDIRAM POR EMITIR PARECER FAVORÁVEL 
AO PROJETO: 
 

A COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR: 

  
  Fabiano Nabor de Almeida                     Renan Fudalli Martins            Roberto Aparecido Pedro 
             Presidente                                               Relator                                       Membro 
  
 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 

   
     Robson de Sá Leite                 Renan Fudalli Martins                     Edson de Lara 
             Presidente                                   Relator                                          Membro 
 

 
************************************************************************************************************************************************************** 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 08/2019 
                          Poder Legislativo Municipal 

De 30 de setembro de 2019 
 

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE TÍTULO 

HONORÍFICO DE CIDADÃO SETEBARRENSE E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

  
 A Mesa da Câmara Municipal de Sete Barras, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos da Lei Orgânica do Município e do seu Regimento Interno, FAZ SABER que a 
Câmara Municipal, aprovou o seguinte: 
  
 

DECRETO LEGISLATIVO 
 

Artigo 1.º - Fica concedido “TÍTULO DE CIDADÃO SETEBARRENSE”, ao Senhor 

Marcos Antonio de Lima. 
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Artigo 2.º - O Título Honorífico ora concedido será entregue ao homenageado 

em data a ser determinada pela Presidência da Câmara. 

Artigo 3.º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto 

Legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento vigente, suplementadas se 

necessário. 

Artigo 4.º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 27 de setembro de 2019. 
 
 

RENAN FUDALLI MARTINS 
 Vereador 

 
Justificativa: O senhor Marcos Antonio de Lima, casado com Maria Aparecida Matos de Lima, pai 
de Gabriel Francisco Matos de Lima e a Nayara Santos de lima e vô de Davi. 
Nascido na Cidade de Eldorado no Bairro Abobral (zona rural de Eldorado) em 28/04/1972, filho 
de José Caetano de Lima e de Sebastiana Almeida de Lima, seus pais sempre Católicos de muita 
fé, e o Marcos desde pequeno na igreja começou o seu trabalho voluntario tocando na igreja 
católica do Padre Miguel no Bairro Abobral, mais jovem foi morar no centro da cidade de Eldorado 
na qual ajudou por muito tempo na paroquia Nossa Senhora da Guia. 
Ingressou na empresa Companhia de Saneamento Básica do Estado de São Paulo (SABESP), 
unidade de Tapirai no ano de 2000.  
Em 2012 solicitou transferência para o município de Sete Barras, aqui fez varias duplas, sendo a 
que mais se destacou foi a dupla Juliano e Marcos Lima fazendo shows por todo o Estado de São 
Paulo e até no Paraná, chegando a fazer uma parceria com a APAE de Sete Barras, para arrecadar 
recursos financeiros para a instituição, Marcos Lima sempre apaixonado pela a música, levando 
alegria através dela, nas quermesses nas APAE do Vale do Ribeira e no Asilo, amando o que faz.  
Hoje cantando modão com o seu novo parceiro Lucas Haniel, formando a dupla sertaneja Marcos 
Lima e Haniel, se apresentam por vários municípios representando o município de Sete Barras, em 
momento que os dois se apresentaram na TV Aparecida e sempre levando o município de Sete 
Barras com muito orgulho. 
Marcos faz muitos trabalhos relevantes nas Paroquias São João Batista e Nossa Senhora Aparecida 
no município de Sete Barras. 
 

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 27 de setembro de 2019. 
 

 
RENAN FUDALLI MARTINS 

 Vereador 
******************************************************************************************** 
*PARECER DAS COMISSÕES:   
 
As COMISSÕES DE MÉRITO, APÓS REUNIÃO, DECIDIRAM POR EMITIR PARECER FAVORÁVEL 
AO PROJETO: 
 

 

A COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR: 

  
  Fabiano Nabor de Almeida                     Renan Fudalli Martins            Roberto Aparecido Pedro 
             Presidente                                              Relator                                       Membro 
  

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 

   
     Robson de Sá Leite                 Renan Fudalli Martins                     Edson de Lara 
             Presidente                                Relator                                           Membro 
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EXPLICAÇÃO PESSOAL  – artigo 203 do Regimento Interno   
 

 
15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para fazer o uso da palavra. 

 
ENCERRAMENTO 


