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PAUTA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1456º – 03/12/2019 
 

LEITURA DA BÍBLIA 
 

 Salmo 120 – Robson de Sá Leite 
 

CHAMADA 
 

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

 

RECEBIMENTO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1454º de 19/11/2019 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1455º de 26/11/2019 

 

VOTAÇÃO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1453º de 12/11/2019 

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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CONVITE: 
SP AGRO- FRENTE PARLAMENTAR DO AGRONEGÓCIO PAULISTA  
 

O Presidente e o Vice-Presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, Deputados 
Itamar Borges e Fernando Cury, com o Vice- Presidente da Frente parlamentar da agropecuária da 
Câmara Federal, Deputado Arnaldo Jardim, convidam V. Exa. Para participar do evento. 
“BALANÇO E PERSPECTIVAS DO SETOR AGRO” 
 

Data: 09 de dezembro 2019 
Horário: 14h. 
Local: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
Auditório Franco Montoro 
 

PAUTA: 
 

- MP do Agro / Novas formas de financiamento agrícola 
- Desafios e Perspectivas da Pesquisa Agropecuária  
- Convênio 100 
 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
Avenida Pedro Álvaras Cabral, 201. 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

CONVITE: 
FESTA EM HONRA A SANTA LUZIA 
 

Tradicional Quermesse com comidas típicas, bingo e muita animação. 
Local: Bairro Votupoca Igreja Nova Santa Luzia  
Data: 08 de dezembro 2019 
Horário: a partir das 12horas. 
 

Dia 13 de dezembro de 2019 
Procissão: 18h 30min 
Missa: 19h 
Bairro Votupoca 
Santa Luzia Rogai por nós! 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta a Indicação nº 165/2019 – Ofício nº 375/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 165/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e viabilidade de posterior atendimento. 
 

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal  
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta a Indicação nº 166/2019 – Ofício nº 376/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 166/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e viabilidade de posterior atendimento. 
 

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta a Indicação nº 167/2019 – Ofício nº 377/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 167/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e viabilidade de posterior atendimento. 
 

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal  
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
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Resposta a Indicação nº 168/2019 – Ofício nº 378/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 168/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e viabilidade de posterior atendimento. 
 

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta ao Requerimento nº 072/2019 – Ofício DR.5/EXT°-258-19/11/2019 
 

Prezado Senhor  
REF.: Ofício nº 167 e 218/2019, de 13/11/2019. 
 

ASS.: Requerimento nº 072/2019 — Solicita viabilizar a manutenção na rodovia SP-165 trecho 
Sete Barras/Eldorado (Via Bairro Conchal Preto). 
 

         Em atenção ao ofício em referência, recebido de Vossa Senhoria, encaminhando o 
Requerimento nº 072/2019 de autoria do Vereador Renan Fudalli Martins, informamos que esta 
Divisão Regional tem ciência das condições de trafegabilidade da rodovia SP- 165, e já solicitou à 
Administração Superior a licitação para fins de contratação dos serviços de perenização para o 
trecho em terra de terra de Sete Barras/Eldorado, necessitando da liberação de recursos 
orçamentários para o cetarme.  
 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 
 

Eng. Orlando Arantes 
Diretor da 5ª Divisão Regional do DER 

 

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

Em atenção à solicitação protocolizada na Câmara Municipal de Sete Barras, no dia 02/12/2019, 
ofícios n° 368 e 370/2019 – Gabinete do Prefeito, informo que esta afixado no mural desta Casa 
de Leis a regularização Fundiária de lotes remanescentes do núcleo urbano – Jardim Magário, nos 
termos da Lei Municipal n° 1972/2019 e Lei Federal n° 13.465. 
 

Emerson Ramos de Morais 
Presidente da Câmara Municipal  
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO 
 

INDICAÇÃO Nº 169/2019 
 

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 realizada a 

implantação de Iluminação do Posto do DER SP 139 até ao Bairro Tibiriçá. 

Justificativa: A presente indicação visa atender reivindicação dos munícipes do Bairro. 
 

Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS – Vereador 
 

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

INDICAÇÃO Nº 170/2019 
 

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 realizado a 

colocação de uma lixeira comunitária no Bairro Mamparra. 
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Justificativa: A presente indicação visa atender reivindicação dos munícipes do Bairro. 
 

 

Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS – Vereador 
 

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

INDICAÇÃO Nº 171/2019 
 

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 pintura das 

faixas de pedestres por toda extensão do Município. 
 

Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que estão 

reclamando da velocidade dos veículos que ali trafegam em alta velocidade, trazendo grande 

transtorno aos pedestres. 
 

Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO – Vereador 
 

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

INDICAÇÃO Nº 172/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
 

Indico a mesa dispensada às formalidades regimentais, que seja oficiado o 

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

junto ao órgão competente, a manutenção e patrolamento da Estrada Municipal do Bairro 

Guapiruvu. 

Justificativa: A presente indicação visa atender várias reclamações de Munícipes que residem e 

transitam no local, principalmente para atender a escoação agrícola e transporte de ônibus 

escolar. 
 

Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO – Vereador 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO Nº 173/2019 
 

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 

manutenção e patrolamento da Estrada do Bairro Dois Irmãos, do trecho da Igreja O Brasil Para 

Cristo ate a Borracharia do Sr. Miguel. 

Justificativa: A presente indicação visa atender ao pedido de vários munícipes que 

transitam pelo local, bem como o transporte escolar e escoação agrícola. 

Autoria: ROBERTO APARECIDO PEDRO – Vereador 
 

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

INDICAÇÃO Nº 174/2019 
 

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 

manutenção e patrolamento da Estrada do Bairro Lambari que liga o Bairro Areado, da Fazenda 

do Sr. Pedro ate a casa do Sr. Jair. 
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Justificativa: A presente indicação visa atender ao pedido de vários munícipes 

que transitam pelo local, bem como o transporte escolar e escoação agrícola. 

Autoria: ROBERTO APARECIDO PEDRO – Vereador 
 

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

INDICAÇÃO Nº 175/2019 
 

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 melhorias 

na Estrada do Bairro Macuco que liga o Bairro Formosa. 

Justificativa: A presente indicação visa atender ao pedido de vários munícipes que 

transitam pelo local, bem como o transporte escolar e escoação agrícola. 

Autoria: ROBERTO APARECIDO PEDRO – Vereador 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO Nº 176/2019 
 

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 melhorias 

na Estrada do Bairro Macuco que liga a SP 139. 

Justificativa: A presente indicação visa atender ao pedido de vários munícipes que 

transitam pelo local, bem como o transporte escolar e escoação agrícola. 

Autoria: ROBERTO APARECIDO PEDRO – Vereador 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 

 

REQUERIMENTO 
 

REQUERIMENTO Nº 074/2019 
 

Senhor Presidente, 
 

Nobres Vereadores, 
 

Considerando que o Conselho Tutelar atende criança e adolescente vítima de 
violência física, sexual, psicológica e/ou negligência; 

Considerando que a acolhida deve ser realizada em clima de franqueza e 
confiança de forma discreta, zelando pelo sigilo, em ambiente que proporcione tranquilidade e que 
não tenha interrupção externa; 

Considerando que o Conselho Tutelar foi transferido, de forma provisória, para a 
sala ao lado do destacamento da Polícia Militar; Onde, não proporciona o devido atendimento; 

Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado o Sr. Dean Alves Martins, DD. Prefeito Municipal, e o Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, solicitando que os mesmos 
encaminhem a esta Casa de Leis, as informações, referente à Sede do Conselho Tutelar, conforme 
segue; 

 Encaminhar cópia integral da Ata da reunião do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente, onde decidiram sobre a reforma do prédio e a transferência provisória do 
Conselho Tutelar. 

 Em relação à reforma do Prédio Situado à Rua Juquiá, sede do Conselho Tutelar, cópia do 
projeto da referida reforma; 

 Qual a previsão de início e término da obra?  
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Justificativa: O presente requerimento visa dar as devidas informações a Câmara Municipal de 

Sete Barras, órgão responsável por fiscalizar os gastos públicos no Município de Sete Barras. A 

população precisa ser informada os motivos de mais uma obra paralisada. 
 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS E ROBSON DE SÁ LEITE – Vereadores 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO Nº 078/2019 
 

Senhor Presidente, 
 

Nobres Vereadores, 
 

Considerando a situação da EMEF Carlos Rodrigues, no Bairro Itopamirim. 

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 preste informações à Câmara Municipal de Sete Barras conforme segue: 

 Se tem algum Projeto para a reforma da referida escola? 

 Se tiver o Projeto, qual o prazo de inicio e termino da obra? 

 

       

                              
 

Justificativa: O presente requerimento visa dar as devidas informações a Câmara Municipal de 

Sete Barras, órgão responsável por fiscalizar os gastos públicos no Município de Sete Barras. A 

população precisa ser informada os motivos de mais uma obra paralisada. 

 
Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS E ROBSON DE SÁ LEITE – Vereadores 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
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MOÇÃO DE APLAUSOS 
 

MOÇÃO N° 010/2019 
 

Apresentamos À MESA, ouvido o Douto Plenário, observados as formalidades 

regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES à Associação SAS Brasil (Saúde 

e Alegria nos Sertões), em razão do notável trabalho de destaque realizado pela homenageada 

em nossa cidade, um serviço vital, de extrema necessidade, que vem sendo muito bem realizado. 

O SAS Brasil (Saúde e Alegria nos Sertões) é uma associação social sem fins lucrativos 

e itinerante criada em 2013, onde já atenderam mais de 70 mil pessoas em 13 estados. É uma 

organização totalmente voluntária e que vem transformando o Brasil, fazendo isso enquanto eles 

se divertem. A equipe é formada por profissionais de diversas áreas. Desenvolvendo ações de 

curto prazo e alto impacto junto à população de cidades carentes. Entre as suas atividades estão 

palestras e atendimentos médicos, instalação de cisternas e de filtro de água, cinema itinerante, 

atividades lúdicas e de entretenimento. Eles acreditam que o acesso à saúde especializada deve 

ser universal no Brasil, pois onde visitam não há médicos especialistas. 

Nossa amada Sete Barras foi visitada quatro vezes pelos voluntários do SAS Brasil em 

2017 em um projeto piloto de acompanhamento dos pacientes e doando óculos as crianças da 

Rede Municipal de Educação, e agora em dezembro de 2019 estarão retornando para realizar mais 

atendimentos. 

A população Setebarrense, representada neste ato pelo Poder Legislativo local, 

parabeniza a toda à equipe pelo brilhante trabalho voluntário, demonstrando assim a constante 

qualidade de serviços e melhoria para o Município. 

Que se de conhecimento da presente Moção a Associação SAS BRASIL. 

 

Autoria: Renan Fudalli Martins, Fabiano Nabor de Almeida, Roberto Aparecido Pedro. 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

MOÇÃO N° 013/2019 
 

Apresentamos à mesa, ouvido o Douto Plenário, observados as formalidades 

regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES à Cia. Estadual de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – SABESP, unidade Sete Barras, em razão do notável trabalho de 

destaque realizado pela Homenageada em nossa cidade, executando um serviço vital, de extrema 

necessidade, que vem sendo muito bem realizado. 

A SABESP assumiu os serviços de água e esgotos no município em dezembro de 1975, 

sendo o município abastecido por dois sistemas – Sete Barras e Barra Ribeirão da Serra, com 

capacidade total de 39 litros por segundos. O tratamento de esgoto é realizado em três sistemas – 

Sete Barras (lagoa), Ribeirão da Serra (fossa filtro) e Itopamirim (fossa filtro), com capacidade de 

22,8 litros por segundo. O sistema de esgotamento sanitário contribui para a preservação dos Rios 

Ribeira, Quilombo e Córrego Jurumirim. 

A SABESP faz um ótimo trabalho social em parceria com o Fundo de Solidariedade 

Municipal de Sete Barras, na qual arrecadaram muitas roupas na Campanha do agasalho 2019. 
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Aproveitamos a oportunidade para congratular toda a equipe de colaboradores da 

homenageada, que como de costume sempre prestam seus serviços da melhor forma possível. 

Diante deste cenário, não poderíamos deixar de render nossas homenagens aos colaboradores:  

 Wandreson Rocha Lira  Sergio Ricardo Costa 
 Marcos Antonio de Lima  Sergio Luiz de Oliveira 
 Luiz Militão Costa  Vinicius Lourenço de Lima Lira 

 Amanda Craveiro Geronimo silva   
 

A População Sete Barrense, representada neste ato pelo Poder Legislativo local, 

parabeniza todos pelo brilhante trabalho, demonstrando assim a constante qualidade de serviços e 

melhorias para o Município.  

Que se dê conhecimento da presente Moção a CIA SABESP – Unidade Sete Barras. 

 

Autoria: Renan Fudalli Martins, Fabiano Nabor de Almeida, Roberto Aparecido Pedro. 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 

 
 
 

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

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

 
ENCERRAMENTO 


