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PAUTA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1441º – 20/08/2019 
 

LEITURA DA BÍBLIA 
 

 Salmo 105 – Ademar Miashita 
 

CHAMADA 
 

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

 
RECEBIMENTO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1440º de 06/08/2019 

 
VOTAÇÃO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1439º de 25/06/2019 

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. 
 

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

 
Resposta ao Requerimento nº 022/2019, venho através deste, em atenção ao Requerimento nº 
022/2019, encaminhar a Vossa Excelência o arquivo de mídia referente ao processo licitatório 
com a empresa Multifacil Comercial Ltda-ME.  
Observação: Documentos disponíveis na Secretária da Câmara, bem como foi enviado via e-mail 
a todos os vereadores o conteúdo na integra da mídia. 
DEAN ALVES MARTINS 
Prefeito Municipal 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

DECISÃO MONOCRÁTICA  
Registro: 2019.0000511855 
Direta de Inconstitucionalidade Processo nº 2082129-67.2019.8.26.0000 
Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez 
Órgão Julgador: Órgão Especial 
(VOTO N. 4855/19) 
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Ação direta de inconstitucionalidade. Sete Barras. 
Emenda n. 12/2018, que inseriu o art. 206-A na Lei Orgânica do Município. Controle de 
constitucionalidade invocado em face da lei Orgânica Municipal.  
Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 125, § 2º, da Constituição Federal e 74, inc. XI, e 90 
da Constituição Estadual, que preveem exclusivamente a Constituição do Estado como parâmetro 
de confronto para aferição da constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais. 
Alegação de ofensa à Constituição Estadual que é meramente reflexa, por violação ao principio 
da simetria. Falta de interesse-adequação processual caracterizada. Ação direta de 
inconstitucionalidade não conhecida. Petição inicial indeferida. 
Ante o exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade e indefiro a 
petição inicial, com fundamento nos artigos 330, III, do Código de Processo Civil, e 168,§ 3º, do 
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 
 
Antonio Celso Aguilar Cortez – Relator 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
************************************************************************************************************************************************************** 

 
Prezado Senhor Presidente 
Vereador Emerson Ramos de Morais 
Câmara Municipal de Sete Barras 
 
REF: Implantação Serviços de Cardiologia  
 
Prezado Senhor, 
Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria resposta da 
Secretaria Estadual de Saúde Oficio GS nº 2.002/2019(SP DOC SES nº 979283/2019) referente a 
nosso oficio nº 059/19-JC, sobre a solicitação em epigrafe.  
Sendo só o que se apresenta para o momento, continuamos a colocar o nosso Gabinete junto a 
Assembleia do Estado de São Paulo ao seu dispor, para o que se fizer necessário junto ao 
Governo do Estado de São Paulo. 
JORGE CARUSO - Deputado Estadual 
**************************************************************************************************************************************************************

  
SENTENÇA (RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 010/2019) 
Processo nº 1001427-24.2019.8.26.0495 
Classe – Assunto Mandato de Segurança Cível- Garantias Constitucionais 
Impetrante: Câmara Municipal de Sete Barras  
Impetrado: Dean Alves Martins 
 
Vistos. 
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Câmara Municipal de Sete Barras contra ato 
do Dean Alves Martins. 
Deferida a liminar, o impetrado foi notificado e prestou informações. 
Parecer do Ministério Público pelo deferimento da segurança. 
É o relatório. 
Decido 
A segurança deve ser concedida, porquanto evidenciado o direito liquido e certo da impetrante. 
Dispõe o art. 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que é direito de todos a obtenção de 
informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo junto ao Poder Público. 
Além disso, o direito à informação neste caso decorre também da própria prerrogativa atribuída 
constitucionalmente ao Poder Legislativo de fiscalização dos atos do Poder Executivo, conforme 
dispõe o artigo 31 da Constituição Federal. 
Não se olvide, que a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da publicidade, de 
modo a propiciar não só à Câmara Municipal, mas também aos seus administrados a 



 3 

transparência de seus atos, atendendo-se para a publicidade como regra geral e o sigilo como 
exceção. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
************************************************************************************************************************************************************** 
 

SENTENÇA (RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 021/2019) 
Processo nº 1001430-76.2019.8.26.0495 
Classe – Assunto Mandato de Segurança Cível- Garantias Constitucionais 
Impetrante: Câmara Municipal de Sete Barras  
Impetrado: Dean Alves Martins 
 
Vistos. 
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Câmara Municipal de Sete Barras contra ato 
do Dean Alves Martins. 
Deferida a liminar, o impetrado foi notificado e prestou informações. 
Parecer do Ministério Público pelo deferimento da segurança. 
É o relatório. 
Decido 
A segurança deve ser concedida, porquanto evidenciado o direito liquido e certo da impetrante. 
Dispõe o art. 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que é direito de todos a obtenção de 
informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo junto ao Poder Público. 
Além disso, o direito à informação neste caso decorre também da própria prerrogativa atribuída 
constitucionalmente ao Poder Legislativo de fiscalização dos atos do Poder Executivo, conforme 
dispõe o artigo 31 da Constituição Federal. 
Não se olvide, que a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da publicidade, de 
modo a propiciar não só à Câmara Municipal, mas também aos seus administrados a 
transparência de seus atos, atendendo-se para a publicidade como regra geral e o sigilo como 
exceção. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
************************************************************************************************************************************************************** 

 
LEITURA DE RELATÓRIO FINAL E DELIBERAÇÃO 
 

RELATÓRIO FINAL 
 

Processo n.º 046/2019 
 

Assunto: Comissão Especial de Inquérito – CEI n.º 02/2019 

 

SÍNTESE DO PROCESSO: 

 

A Comissão Especial de Inquérito n.º 02/2019, foi instaurada pela Portaria 

n.º 09/2019, de 14 de maio de 2019, tendo como membros os Vereadores Ítalo Donizeth Costa 

Roberto, Fabiano Nabor de Almeida, Roberto Aparecido Pedro visando apurar os fatos relatados 

às fls. 02/12 do Processo n.º 027/2019 e as fls. 17/21; 31/44/46/50;55/112 do Processo nº 

087/2018.  

Através da Portaria n.º 010/2019, foram nomeados os servidores Jean 

Carlos de Oliveira e Leonardo Ribeiro da Silva Neto para auxiliarem a Comissão Especial de 

Inquérito n.º 02/2019. 

Recebidos os autos, os membros da Comissão reuniram-se no dia 

23/05/2019, Ata de fls. 160, e elegeram a composição da Comissão, assim sendo: Presidente – 
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Fabiano Nabor de Almeida; Relator – Ítalo Donizeth Costa Roberto e Membro – Roberto 

Aparecido Pedro. Antes de encerrar a reunião, decidiram que fosse notificada a Sra. Lucia Maria 

de Lima Maia, Secretaria Municipal de Saúde, que a mesma tenha conhecimento deste 

procedimento tendo um prazo de 10(dez) dias, do recebimento desta notificação, considerando 

exclusiva e notadamente o fato que lhe é imputado (fls. 11/118), na qual o denunciante relata e 

descreve a acusação de assedio moral e perseguição politica.   

DA CONCLUSÃO 

 

Cabe a esta Comissão Especial de Inquérito, através deste relatório, a 

análise de ter havido ou não, os fatos denunciados.  

Diante todo o exposto, demonstrada, faz-se necessário: 

a) o envio de cópia integral do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo; 

b)  o envio de cópia integral do presente processo ao Ministério Público do Estado de 

São Paulo,  

c) o envio de cópia integral do presente processo ao Ministério do Trabalho (Unidade 

de Registro -SP). 

d) o envio de cópia integral do presente processo ao Ministério Público do Trabalho. 

 

Sete Barras, 23 de julho de 2019. 

 

 

 

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO 

Relator 

 

 

 

DELIBERAÇÃO. 

 

Aos 15 dias do mês de agosto de 2019 às 10h30min, no Prédio Câmara Municipal de Sete Barras, 

onde funciona o Poder Legislativo, realizou-se a reunião da Comissão Especial de Inquérito, aqui 

denominada “C.E.I. n.º 02/2019”, constituída pela Portaria 09/2019, para apurar os fatos 

descritos à fls. 11/118 do processo n.º 46/2019. Iniciados os trabalhos, constatou-se a 

presença dos Vereadores Fabiano Nabor de Almeida, Ítalo Donizeth Costa Roberto e Roberto 

Aparecido Pedro. Em seguida dando prosseguimento, assim decidiram: 

1. Receberam o Relatório Final emitido pelo Relator, fls. 181/182. 

2. Colocado em discussão e votação o Relatório de fls. 181/182, os membros decidiram 

aprovar por unanimidade o referido relatório. 
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3. Nada mais havendo a tratar dá-se por encerrada a Comissão Especial de Inquérito, 

“C.E.I. n.º 02/2019”, constituída pela Portaria n.º 09/2019, devendo o processo ser 

encaminhado ao Presidente da Câmara. 

Presidente: FABIANO NABOR DE ALMEIDA 
 

Relator: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO 
 

Membro: ROBERTO APARECIDO PEDRO 

 
INDICAÇÕES 
 

INDICAÇÃO Nº 127/2019 
 

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, seguinte reivindicação, que seja efetuado a limpeza e retirada de 

entulho da calçada na Rua do Educador, próximo a EMEF Profª. Elvira de Melo de Souza 

no Bairro Vila São João. 

     

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

que transitam e residem no local. 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador 
 

 

 
INDICAÇÃO Nº 128/2019 
 
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 Assembleia de Deus até a 

Igreja O Brasil Para Cristo. 

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 
 

**************************************************************************** 
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INDICAÇÃO Nº 129/2019 
 

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, Próximo a casa do Sr. Jair. 

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 130/2019 
 

Indico à Mesa, 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 

reforma de uma guarita (ponto de ônibus) na Estrada do Bairro Itagua, próximo ao Bar da Sra 

Nice.                   

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

no local, bem como dar maior comodidade aos estudantes e moradores que aguardam o ônibus.  

Autoria: ROBERTO APARECIDO PEDRO – Vereador 
 

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

INDICAÇÃO Nº 131/2019 
 
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, seguinte reivindicação, que seja efetuado a limpeza e retirada de 

entulho da calçada na Rua Manoel Clemente de Oliveira próximo ao nº 30, no Bairro 

Jardim Nossa Senhora Aparecida. 

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

e residem no local. 

Autoria: EDSON DE LARA– Vereador 
 

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

 
INDICAÇÃO Nº 132/2019 
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 determine 

ao setor competente, a realização de serviço de tapa Buracos na Rua Pedro Vico de Oliveira 

(antiga Rua Projetada Matadouro), no Bairro Jardim Ipiranga. 

Justificativa: A presente indicação visa atender pedido dos moradores locais, visto prejuízos 

causados em seus veículos. 

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

INDICAÇÃO Nº 133/2019 
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 determine 

ao setor competente, a realização de serviço de tapa Buracos na Rua Capitão Alberto Mendes 

Junior próximo ao nº 265, no Bairro Centro. 

Justificativa: A presente indicação visa atender pedido dos moradores locais, visto prejuízos 

causados em seus veículos. 

Autoria: EDSON DE LARA– Vereador 
 

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

INDICAÇÃO Nº 134/2019 
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 realizar a limpeza do Terreno e do Bueiro (boca de lobo), na Rua 

Vereador João Aguiar próximo ao nº 130, Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida.  

Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores que residem no 

referido Bairro, sendo que a limpeza trará mais comodidade às pessoas que por ali passam. 

Autoria: EDSON DE LARA– Vereador 
 
************************************************************************************************************************************************************** 
 
REQUERIMENTO 
 
Ofício n. 03/2019 – CEI 
Assunto: Processo n.º 054/2019 
Senhor Presidente                 

Na qualidade de Presidente da Comissão Especial de Inquérito, vem à presença 

de Vossa Excelência, para solicitar a prorrogação de prazo da CEI n.º 01/2019, constituída pela 

Portaria n.º 07/2019 por mais 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 58 da Lei Orgânica 

Municipal e o artigo 98 do Regimento Interno desta Casa. 

Atenciosamente, 

 
_____________________ 

Robson de Sá Leite 
Presidente da CEI 

Exmo. Senhor 
EMERSON RAMOS DE MORAIS 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
Sete Barras/SP. 
 
************************************************************************************************************************************************************** 
 
ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
MOÇÃO Nº 004/2019 

Considerando que é a maior conquista da educação no Vale do Ribeira; 
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Considerando que a FIVR (Faculdades Integradas Vale do Ribeira), ampliando o 

potencial da região, no setor de educação superior, se transformando em Centro Universitário do 

Vale do Ribeira (UNIVR). 

Considerando com a nova ampliação abrirá o leque de profissionais qualificados para 

atender as demandas no mercado de trabalho na Região do Vale do Ribeira. 

Considerando a facilidade de aprendizado no ensino à distancia que terá novos polos 

aberto em vários Municípios do Vale do Ribeira, trazendo assim mais comodidade aos alunos. 

Considerando finalmente que a Diretoria da UNIVR, esta de Parabéns por sempre 

estar melhorando a sua instituição para dar melhor assistência e ensino aos seus alunos. 

Apresentamos à Mesa, ouvido o Douto Plenário, observadas as formalidades 

regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS, a UNIVR, em nome do seu Diretor Frederico Ribeiro 

Simões, por se tornar Centro Universitário do Vale Ribeira. 

Que se dê conhecimento da presente Moção ao homenageado. 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS, ROBSON DE SÁ LEITE, EDSON DE LARA e 

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO – Vereadores 

 

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  
 

PROJETO DE LEI N° 18/2019 
Poder Legislativo Municipal 

De 05/06/2019 
 

 
“DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE INAUGURAÇÃO E OU 
ENTREGA DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS OU QUE 
NÃO ESTEJAM EM CONDIÇOES DE ATENDER AOS FINS A 
QUE SE DESTINAM. 

 
 

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

 
Art. 1°- Ficam proibidas todas e quaisquer inaugurações e ou entrega de obras públicas 

inacabadas ou que estejam em condições de atender aos fins a que se destinam.  

Art. 2°- Para os fins desta Lei, consideram-se. 

I - Obras públicas: todas as construções, reformas, recuperações ou ampliações custeadas pelo Poder 

Público que servem ao uso direto ou indireto da população, tais como: hospitais, unidades de pronto 

atendimento, centros de saúde municipais, escolas municipais, unidades de educação infantil, creches e 

estabelecimentos similares, praças, ruas, vias públicas, acessos, pontes, trevos, viadutos e similares, 

jardins públicos, academias, parque infantil e equipamentos públicos, unidades e prédios públicos. 



 9 

II - Obras públicas inacabadas: aquelas que não estão aptas a entrar em funcionamento. 

Art. 3°- Somente estarão aptas à inauguração e ou entrega, as obras públicas cujas 

estruturas estejam finalizadas e apresentem as seguintes condições mínimas de funcionamento.  

I - Número mínimo de profissionais que possam prestar o serviço; 

II - Matérias de uso rotineiro necessário à finalidade do estabelecimento; 

III - Equipamentos imprescindíveis ao funcionamento da unidade. 

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                  

PLENARIO VEREADOR JOAQUIM IDILIO DE MORAES, EM 05 DE JUNHO DE 2019. 

 

 

 
ITALO DONIZETH DE COSTA ROBERTO 

Vereador 
 

 
                               JUSTIFICATIVA: 

 
O projeto de lei que dispõe sobre a proibição de inauguração e ou entrega de obras 

públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender a população. 
Tal medida visa a resguardar o interesse público, vedando a prática de entrega de obras 

inacabadas e/ ou sem condições de atender as suas finalidades, dadas as expectativas e frustações 
causadas diante da impossibilidade de usufruir dos serviços, bem coo os prejuízos ao erário público.  

Neste sentido, somente estarão aptas à inauguração e ou entrega, as obras cujas 
estruturas estejam finalizadas e apresentem as seguintes condições de funcionamento; número mínimo 
de profissionais que possam prestar o serviço; materiais de uso rotineiro necessário á finalidade do 
estabelecimento; equipamentos imprescindíveis ao funcionamento da unidade.  

Diante do exposto, solicito a respectiva apreciação, na certeza de que após o trâmite 
regular, será ao final deliberado e aprovado na forma regimental. 

 
 

  
ITALO DONIZETH DE COSTA ROBERTO 

Vereador 

 
 
*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,  após reunião 
realizada, decidiu por bem elaborar o Parecer Favorável ao Projeto: 
 
   Ademar Miashita            Claudemir José Marques          Ítalo Donizeth Costa Roberto 
       Presidente                                Relator                                            Membro 
************************************************************************************************************************************************************** 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 N.º 03/2019 

De 22 de maio 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 Padre 
Roberto Luiz da Silva. 

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, 22 de maio de 2019. 
 

EMERSON RAMOS DE MORAIS - Vereador 
 

Justificativa: O Padre Roberto Luiz da Silva, nasceu no dia 15 de junho de 1975, o caçula de cinco 
irmãos. Seu pais Euclydes Ribeiro da Silva e Laurinda Maria da Silva, pescadores e lavradores da 
comunidade rural de Sorocabinha, localizada a 8 km, aproximadamente da Cidade de Iguape SP. 
Vindo de uma família simples, estudou e trabalhou na sua juventude, aos 17 anos fazia o seu 
discernimento vocacional na Congregação dos Missionários do Verbo Divino, na cidade de São Paulo, 
entrando no propedêutico (fase de “aspirante” pela qual os seminaristas passam). Iniciou seus estudos na 
Universidade Nossa Senhora da Assunção – PUC/SP, concluiu o curso de filosofia e posteriormente e o de 
Teologia. Durante os estudos de Teologia teve a oportunidade de fazer a experiência pastoral na região 
amazônica, mais especificamente na região Transamazônica e baixa Amazonas vivendo com as 
comunidades ribeirinhas. 
Concluiu seus estudos, sendo acolhido pelo Bispo Diocesano e preparando-se para o Diaconato Transitório 
na Diocese de Registro, no dia 25 de abril de 2010 foi ordenado Diácono Transitório na cidade de 
Eldorado Paulista – SP e no dia 28 de agosto deste mesmo ano, na Cidade de Iguape – SP foi ordenado 
presbítero da Igreja, pela imposição das mãos de Dom José Luiz Bertanha. Durante o Diaconato serviu a 
Diocese em Eldorado Paulista – SP até o ano de 2011. Em 2012 foi nomeado pároco em Sete Barras – SP, 
na paróquia São João Batista, a qual está atualmente, sendo sua primeira Paróquia enquanto pároco, 
serviu a Diocese nos primeiros anos na Coordenação Diocesana das Juventudes, coordenador do Setor 
Diocesano, acompanhou os Seminaristas em São Paulo e em Sete Barras, hoje o Padre Danilo e o Padre 
Thiago bem como o seminarista Douglas, fazendo a casa paroquial um Seminário, um espaço para a 
formação de um futuro Presbítero. 
No dia 30 de outubro de 2018 foi escolhido pelo Bispo Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior, Vigário 
Geral Diocesano, o qual, fazendo parte do Conselho Diocesano, responde pela diocese na ausência do 
bispo. 
Acolhido com alegria há 7 anos na Paróquia São João Batista, Sete Barras – SP vem desenvolvendo com 
dedicação, firmeza e humildade seu trabalho Pastoral e Sacerdotal na comunidade católica e na sociedade 
Setebarrense. 
 
*PARECER DAS COMISSÕES:   
 
As COMISSÕES DE MÉRITO, APÓS REUNIÃO, DECIDIRAM POR EMITIR PARECER FAVORÁVEL 
AO PROJETO: 
 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR: 
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  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 

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

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
    N.º 04/2019 

De 20 de março de 2019 

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE MEDALHA 
CONDECORATIVA „PREFEITO BENEDITO 
SACCON‟ 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 “Medalha Condecorativa „Prefeito Benedito Saccon„ , 
ao Senhor Paulo Tomas de Jesus Hirakawa. 

Artigo 2.º - A Medalha Condecorativa 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, 22 de maio de 2019. 

 
EMERSON RAMOS DE MORAIS - Vereador 

 

Justificativa: O Paulo Tomas de Jesus Hirakawa, nascido aos 27/10/1982, natural da cidade de 

Pariquera-Açu, filho de Luzia Mendes de Jesus (in memória) e de Paulo Takashi Hirakawa, hoje 

atualmente tem 37 anos, casado a 15 anos com Raquel de Oliveira Barbosa Hirakawa, com quem 

tem dois lindos filhos, Paulo Thomas de Jesus Hirakawa Junior de 14 anos e Paulla Rackelly de 

Oliveira Hirakawa de 9 anos. 

Trabalha no Conselho Tutelar do Município de Sete Barras e está na sua terceira Gestão, onde 

defende o Direito das Crianças e do Adolescente do nosso Município trabalho este que 

desempenha com amor e dedicação, nas horas vagas exerce o serviço de pedreiro, na qual tem 

como grande obra a construção da Igreja de Santa Luzia, do Bairro Votupoca que é uns dos 

cartões postais daquele Bairro do nosso Município, contribui como pedreiro nas obras de 

ampliação e reformas de Igreja Nossa Aparecida, na qual hoje é o atual Coordenador, cumprindo 

a sua terceira gestão consecutiva de um total de cinco vezes Coordenador desta comunidade. 

Faz parte do CAP (Conselho Administrativo Pastoral) convite este feito pelo Pároco Padre 

Roberto. Na Comunidade Paroquial foi Catequista, Coordenador da Pastoral da Juventude, 

participou da Pastoral Carcerária junto com o Padre Nill, do Mini-Jovens, hoje atualmente 

contribui na Equipe de Animação e Ministro da Palavra. É um dos fundadores do Terço dos 

homens no Município,, e foi uns dos idealizadores da Festa do Pastel que aos poucos vai 

ganhando o calendário do povo Setebarrense. 
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Formou-se no Ensino Fundamental na Escola Plácido de Paula e Silva e formou-se no Ensino 

Médio na Escola Maria Santana de Almeida. 

Tem em destaque em suas formações de cursos de Gestão Empresarial (3 ano), Instituição 

Senac, Teologia para Leigos (3 anos), Instituição Católica Diocese de Registro e Pedreiro 

Instituição Senai., tem varias formações na área do programa de aprimoramento do Sistema de 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo, promovido pela Rede 

Social São Paulo e o CONDECA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente) dentre 

outras formações. 

Tem uma obra de sua autoria registrada na FBN (fundação Biblioteca Nacional) localizado na 

cidade do Rio de Janeiro sobre o nº de registro 325.858 livro 597 folha 18, musica melodia e 

partitura. 

Como musico tocou na fanfarra da Escola Marai Santana de Almeida representando nosso 

Município em vários concursos e apresentação Cívicas, tocou na Banda Municipal “Santa Cecilia” 

e na Banda Musical “São João Batista”, ambas do nosso Município, as quais tocavam em vários 

eventos religiosos e cívicos por todo o Vale do Ribeira, tocou por um curto período na banda 

Sinfônica de Miracatu/SP, onde que na época teve a oportunidade de participar da final do 

Concurso de Bandas Sinfônicas do  Estado de São Paulo, ficando em Terceiro lugar na categoria 

Infanto Juvenil. 

Profissionalmente trabalhou em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Sete Barras, como Off 

Boy pelo Projeto Guarda Mirim, Professor do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) pela Escola Elvira 

de Mello, como cadastrador do ITESP (Instituto de Terras do Estado de São Paulo) e como bom 

setebarrense também trabalhou na lavoura, carregando banana para os agricultores de nosso 

Município. 

E em 2018, participou do concurso da escolha do Hino Municipal de Sete Barras, sendo sua 

composição aprovada como Hino Oficial de nosso município pela Lei n.º 1948/2018, de 

23/11/2018 de autoria do Senhor Vereador Renan Fudalli Martin, executada pela primeira vez 

pelo terço dos homens no dia 18 de dezembro de 2018 em virtude da comemoração dos 60 anos 

de Emancipação Politica e Administrativa de Sete Barras. 

 

*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 

 

 

EXPLICAÇÃO PESSOAL  – artigo 203 do Regimento Interno   
 

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

 
ENCERRAMENTO 


