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PAUTA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1457º – 10/12/2019 
 

LEITURA DA BÍBLIA 
 

 Salmo 121 – Ademar Miashita 
 

CHAMADA 
 

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

 

RECEBIMENTO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1456º de 03/12/2019 

 

VOTAÇÃO DE ATA: 
 

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

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

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: 
 

A Câmara Municipal de Sete Barras tem a honra de convidar vossa senhoria e família para a 
Sessão Solene em comemoração ao 61° aniversário de emancipação do Município de Sete Barras.   
 

Dia: 18 de Dezembro 2019 
Horário: 10:00 horas. 
Local: Plenário da Câmara Municipal (Rua São Jorge, 100 – Vila Ipiranga)  
 
 

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

CONVITE: 
 

A Prefeitura Municipal de Sete Barras, através do Prefeito Dean Alves Martins, tem a honra de 
convida-lo para participar conosco da programação da 18ª Expo Banana e do aniversário de 61 
anos de Emancipação Política de Sete Barras, que acontecerá entre os dias 13 a 15 de dezembro 
de 2019.   
 

Segue programação em anexo, solicitamos confirmação de presença até dia 10 de dezembro 
através do telefone 13- 3872-5500 com Tânia Pedroso. 
 
 

Dean Alves Martins 
Prefeito Municipal 
 

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

CONVITE: 
 

A Direção da E.E Plácido de Paula e Silva tem a grata satisfação de convidar Vossa Senhoria para 
participar das Solenidades:  
 

Entrega de Certificados - 17/12/2019, às 19h, Salão Paroquial da Igreja Matriz de Sete Barras. 
 
******************************************************************************************************************************************************************** 
 

Requerimento nº 2054, de 2019. 
 

Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso VIII, do Regimento Interno, que se registre nos anais 
desta Casa um voto de Congratulações com a população de Sete Barras pelo aniversário do 
município, a ser comemorado no dia 18 de dezembro. 
 

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito Dean Martins e ao 
Presidente da Câmara Municipal, Vereador Emerson Ramos de Morais. 
 

Justificativa: 
 

É com profundo orgulho que prestamos nossas homenagens à população e às autoridades de Sete 
Barras por mais um aniversario desse município, que é de grande relevância para o 
desenvolvimento do nosso estado. 
 

Cauê Macris 
Presidente da Alesp 

 

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

Resposta a Indicação nº 169/2019 – Ofício nº 385/2019 – S.A. 
 

Senhor Presidente, 
 

Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 169/2019, 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 170/2019 – Ofício nº 386/2019 – S.A. 
 

Senhor Presidente, 
 

Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 170/2019, 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 171/2019 – Ofício nº 387/2019 – S.A. 
 

Senhor Presidente, 
 

Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 171/2019, 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 172/2019 – Ofício nº 388/2019 – S.A. 
 

Senhor Presidente, 
 

Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 172/2019, 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 173/2019 – Ofício nº 389/2019 – S.A. 
 

Senhor Presidente, 
 

Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 173/2019, 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 174/2019 – Ofício nº 390/2019 – S.A. 
 

Senhor Presidente, 
 

Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 174/2019, 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 175/2019 – Ofício nº 391/2019 – S.A. 
 

Senhor Presidente, 
 

Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 175/2019, 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 176/2019 – Ofício nº 392/2019 – S.A. 
 

Senhor Presidente, 
 

Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 176/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e viabilidade de posterior atendimento. 
 

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 

 

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

INDICAÇÃO 
 

INDICAÇÃO Nº 177/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
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Indico à Mesa, dispensadas 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, que seja feito limpeza (roçada) de todos os terrenos que pertencem a 

Prefeitura Municipal. 

  

Justificativa: A presente indicação visa atender aos pedidos de vários munícipes, dar o exemplo 

e deixar a cidade com uma aparência mais limpa. 
 

Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO – Vereador 
 
 

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

INDICAÇÃO Nº 178/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
 

Indico à Mesa, dispensadas 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, que seja feito um estudo para a implantação de uma guarda 
municipal. 

Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários munícipes, bem como dar 
maior segurança aos moradores de nossa Cidade. 
 

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

INDICAÇÃO Nº 179/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
 

Indico à Mesa, dispensadas 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 seguinte reivindicação, melhoria na sinalização das Ruas do Bairro 
Barra do Ribeirão da Serra. 

 

Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários munícipes que transitam e 
reside no local. 
 

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

INDICAÇÃO Nº 180/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
 
 

Indico à Mesa, dispensadas 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 seguinte reivindicação, que seja efetuada a colocação de lombadas 
(quebra molas), na Rua Presidente Artur da Costa e Silva, na altura do número 667. 

Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários munícipes que residem e 
transitam pelo local. 
 

Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO – Vereador 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
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INDICAÇÃO Nº 181/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores 
 

Indico à Mesa, dispensadas 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 seguinte reivindicação, que seja efetuada a manutenção dos 
aparelhos da academia ao ar livre, localizado na Praça da Colônia Japonesa. 

Justificativa: A presente indicação visa atender as reclamações de Munícipes. 
 
 

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

INDICAÇÃO Nº 182/2019 
 

Senhor Presidente  
 

Nobres Vereadores  
 

Indico à Mesa, dispensadas 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 seguinte reivindicação, que seja efetuada a criação e instalação de 
um centro de produção de plantas medicinais, para beneficiamento e produção de medicamentos 
naturais para a população de Sete Barras. 

Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários munícipes. 
 

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

REQUERIMENTO 
 

REQUERIMENTO Nº 079/2019 
 

Senhor Presidente, 
 

Nobres Vereadores, 
 

Considerando que a SP - 139 “Nequinho Fogaça”, sentido Sete Barras/São 

Miguel Arcanjo, foi efetuado o recapeamento em toda sua extensão; 

Considerando ainda que a referida estrada é de importante acesso entre o 

Planalto ao Vale do Ribeira principalmente litoral (praias), cortando o Município de Sete Barras em 

grande extensão, sendo grande fluxo de veículos;  

Considerando que neste trecho ocorreu um acidente devido excesso de 

velocidade, ocasionando o óbito de um pedestre; 

  Considerando finalmente que a referida rodovia atravessa o Bairro Mamparra, 

havendo grande circulação de veículos e pedestres no referido bairro.  

  Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 

regimentais, que seja oficiado o Exmo. Senhor Orlando Arantes, Diretor Regional DER – 

Cubatão e o Exmo. Senhor João Carlos Rosim Sabino, Engenheiro Residência de 

Conservação RC. 05-3 – Pariquera-Açú, que viabilize, 2 (duas) lombadas no trecho que 

compreende o Bairro Mamparra, aproximadamente entre o Km 39,500 e Km 40,000.  
 

Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo atender o referido Bairro, bem como dar 

maior segurança aos Munícipes, sendo que a rodovia é perigosa, sendo que a construção de 

lombada inibirá o excesso de velocidade, dando maior segurança às pessoas.  
 

Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS – Vereador 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
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REQUERIMENTO Nº 080/2019 
 

Senhor Presidente, 
 

Nobres Vereadores, 
 

Considerando que o Aplicativo Whatsapp, virou uma ferramenta de grande 

utilidade. 

Considerando que a facilidade do atendimento via mensagem, facilitando o 

atendimento ao usuário na solicitação de emergência.  

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 à possibilidade de implantação de um celular com o whatsapp disponível 
para receber chamado de urgência e emergência no Pronto Atendimento 
Municipal.  

 

Justificativa: Visando melhoria no atendimento a população de Sete Barras. 
 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 
 

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 Nº. 025/2019 
Poder Legislativo Municipal 

De 08 de novembro de 2019 
 
 

                 “DISPÕE SOBRE O PROGRAMA “ANIMAL LEGAL” 
VISANDO O CENSO POPULACIONAL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO 
MUNICIPIO DE SETE BARRAS”. 

 

A Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
APROVA: 

Art. 1°- Fica instituído no Município de Sete Barras o Programa “ANIMAL 

LEGAL” visando o censo estatístico de animais domésticos com o intuito de localizar, cadastrar, e 

orientar os proprietários desses animais sobre os cuidados e controle de zoonoses. 
 

Art. 2°- O cadastramento da população animal junto ao programa servirá para 

controle, localização e estatística do número de animais domésticos no território do Município de 

Sete Barras.  

Parágrafo Único: O censo do programa “Animal Legal” será realizado a cada 02 

(dois) anos. 

Art. 3°- Caberá à Secretaria Municipal de Saúde – a gestão e competência deste 

programa. 

Art. 4°- Os servidores designados para as visitas domiciliares deverão preencher 

o questionário padronizado e distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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Art. 5°- O formulário de pesquisa deverá conter no mínimo as seguintes 

informações: 

a- Número de animais de estimação; 

b- Sexo; 

c- Condição reprodutiva (esterilizado ou não); 

d- Identificação do visitador; 

e- Tipo de alimentação e período em que é fornecida; 

f- Condições de abrigo. 

Art. 6°- A presente Lei será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias da data 
de sua publicação. 

 

Art. 7°- Os custos de execução desta Lei correrão por dotações orçamentárias 
próprias. 

Art. 8°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

                  

PLENARIO VEREADOR JOAQUIM IDILIO DE MORAES, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
 
 

ITALO DONIZETH DE COSTA ROBERTO      CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES 
  Vereador                                                      Vereador 

 
 

 

 JUSTIFICATIVA  
 

Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores: 
 

O IBGE em 2015 realizou um censo incluindo a população animal, onde foi 
possível constatar que existe um maior crescimento na população de animais domésticos do que a 
natalidade de crianças. 

Acerca dessa informação se faz necessário um controle e planejamento dos 
animais domésticos, a fim de evitar disseminação desordenada, bem como dos maus tratos aos 
animais, guarda negligente e o controle de zoonoses. 

A falta de um controle desses animais pode acabar resultando em sérios 
problemas de saúde. 

Para tanto, é imprescindível uma legislação especifica que promova o controle 
desses animais, bem como o seu registro junto aos órgãos municipais competentes, e se possível, 
como o auxilio da sociedade civil e universidades com o fito fomentar politicas públicas aos 
animais domésticos, bem como em respeito aos mesmos. 

O Estado de São Paulo, por sua vez já possui um código de Proteção Animal 
Instituído por meio da Lei Estadual n 11.977, 25 de agosto de 2005, na qual prevê estabelecendo 
normas para a proteção, defesa a preservação dos animais no Estado. 

 Assim, conta-se com o apoio dos nobres Vereadores desta Casa de Leis para 
aprovação do presente projeto.  

 
PLENARIO VEREADOR JOAQUIM IDILIO DE MORAES, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
 

ITALO DONIZETH DE COSTA ROBERTO 
Vereador 

CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES 
Vereador 
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*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 
 
 
 
************************************************************************************************************************************************************** 

  

EXPLICAÇÃO PESSOAL  – artigo 203 do Regimento Interno   
 

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

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

 
ENCERRAMENTO 


