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PAUTA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1442º – 27/08/2019 
 

LEITURA DA BÍBLIA 
 

 Salmo 106 – Claudemir José Marques 
 

CHAMADA 
 

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

 
RECEBIMENTO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1441º de 20/08/2019 

 
VOTAÇÃO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1440º de 13/08/2019 

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. 
*************************************************************************************************************************************************************** 

 

PORTARIA Nº.  021/2019 
 

“DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL, 
NOMEAÇÃO DE SEUS MEMBROS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

 
EMERSON RAMOS DE MORAIS, Presidente da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc... 
 

CONSIDERANDO o requerimento de abertura de Comissão Especial de Inquérito, fls. 02/10 

do processo n.º 96/2019; 

CONSIDERANDO o sorteio dos membros da referida Comissão, realizado na sessão ordinária 

de 06/08/2019; 
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CONSIDERANDO que no período de recesso parlamentar os prazos estão suspensos, nos 

termos do art. 313, caput, do Regimento Interno; 

CONSIDERANDO que o Regimento Interno, no art. 313, parágrafo único, dispõe que na 

contagem dos prazos observar-se-á, no que for aplicável, a legislação processual civil; 

CONSIDERANDO que o art. 219 do Código de Processo Civil dispõe que a contagem dos 

prazos em dias computar-se-á em dias úteis; 

 
R E S O L V E 

Artigo 1.º - Fica criada na Câmara Municipal de Sete Barras, conforme dispõe o 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO – CEI 
N.º 03/2019 que tem por finalidade apurar os fatos relatados nas fls. 02/10 do processo n.º 96/2019. 

Artigo 2.º - A COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO figurará com 3 (três) Vereadores: 
Claudemir José Marques, Ítalo Donizeth Costa Roberto e Renan Fudalli Martins e seus 
membros elegerão o presidente e o relator, prevalecendo, em caso de dúvidas, a decisão da maioria de 
seus membros. 

Parágrafo Único - O prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito n.º 
03/2019 será de 90 (noventa) dias úteis, ficando suspenso no período de recesso parlamentar, conforme 
art. 313, caput, do Regimento Interno; 

Artigo 3.º - A Comissão Especial de Inquérito terá os poderes que lhe são conferidos 
pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno desta Casa. 

Artigo 4.º - As despesas decorrentes com a presente Comissão Especial correrão por 
conta de dotação orçamentária própria. 

Artigo 5.º - A presente Portaria entrará em vigor em 28 de agosto de 2019. 
 

Câmara Municipal de Sete Barras, aos 23 de agosto de 2019. 
Registre-se e Cumpra-se. 

  
EMERSON RAMOS DE MORAIS 

Presidente da Câmara 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

OFICIO G.S. nº 2250/2019 
(SIALE/SES nº 449/2019 
 
Senhor Secretario  
 
Conforme o recebimento da mensagem eletrônica (Processo ATL nº 1.159/2019), que 
encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, a indicação Parlamentar 
nº 1.159 de 2019, de autoria da Deputada Leci Brandão, solicitando ao Governo do estado de 
São Paulo, a implantação do serviço de cardiologia cirúrgica infantil no Hospital Regional de 
Registro (HRR). 
Sobre o assunto, após consultar a Coordenadoria de Regiões de Saúde (CRS), órgão técnico 
competente desta Pasta, informo que: 
O Estado de São Paulo possui 10 serviços habilitados que vem prestando esta assistência para 
residentes de todo o estado. Reconhecendo a necessidade de ampliação desta assistência, 
Secretaria de estado da Saúde para aumento nos valores da tabela e pagamento na modalidade 
FAEC e a ampliação no número de serviços com a participação do novo Hospital de Sorocaba e 
com convênio com a prefeitura de São Bernardo do Campo. 
Para análise de necessidade, adoramos os referenciais de 9 crianças com cardiopatia congênita 
para 1.000 nascidos vivos (fonte: http://www.nhs.uk/condicions/Congenital-heart-
disease/Pages/Indroduction.aspx). 
Considerando este referencial, e o nº de nascidos vivos total da Região o Vale do Ribeira que foi 
4.105 em 2018 (Fontes: SINASC, consulta em 29/04/2018), estima-se 37 crianças com 
cardiopatia congênita por ano. A literatura aponta que o número de cirurgias corresponde a 80% 
do número de crianças com cardiopatia, considerando as reoperações, estimando 29 cirurgias 
por ano para resistentes do vale do Ribeira. 
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Considerando que a literatura internacional (fonte: http://www.nhs.uk/condicions/Congenital-
heart-disease/Pages/Indroduction.aspx)  aponta que o serviço de Cirurgia Cardiovascular 
Pediátrica  deve realizar 250 cirurgias por ano e que a legislação Brasileira estabelece que cada 
serviço deve realizar o mínimo de 120cirurgias/ano (Portaria SAS/MS 210 de 15/06/04). 
Agregado a capacidade cirúrgica, Portaria SAS/MS 210/2004 e a Deliberação CIB  55/2012 
apontam que deve-se habilitar um serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica para cada 800.00 
habitantes.  
Desta forma, considerando a especialidade desta assistência; a demanda estimada de 29 
cirurgias por ano para crianças nascidas na Região do vale do Ribeira, o parâmetro populacional 
estabelecido pela Portaria do Ministério de Saúde e mantido pela Comissão Intergestores 
Bipartile; a quantidade mínima de cirurgias que devem ser realizadas por cada serviço no ano e 
que a população desta região tem sua referência nos 12 serviços em atividade no Estado, não há 
justificativa técnica para iniciar um serviço de cirurgia pediátrica no Hospital Regional de 
Registro.  
Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração. 
 
JOSÉ HERNRIQUE GERMANN FERREIRA 
Secretária de Estado da Saúde 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES 
DD. Subsecretario de Assuntos Parlamentares. 
 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 
INDICAÇÕES 
 

INDICAÇÃO Nº 135/2019 
 

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 efetuado o serviço de 

Pavimentação Asfáltica na Rua Eldorado Paulista, Bairro Centro. 

Justificativa: A presente indicação visa atender os moradores que residem na referida Rua, 

bem como os que transitam pela mesma. 

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

INDICAÇÃO Nº 136/2019 
 

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 efetuado o serviço de 

Pavimentação Asfáltica na Rua José Waldomiro Ferreira, Bairro Vila São João. 

Justificativa: A presente indicação visa atender os moradores que residem na referida Rua, 

bem como os que transitam pela mesma. 

 

Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS – Vereador 
 

**************************************************************************** 
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INDICAÇÃO Nº 137/2019 
 

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 instalação de 2(dois) 

Redutores de Velocidade (Lombadas), na Rua Francisco Lorena de Souza  próximo ao nº 160, 

Bairro Jardim Magario. 

 

   

Justificativa: A presente indicação ter por objetivo atender pedidos de munícipes que transitam 

no local. 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador 

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

INDICAÇÃO Nº 138/2019 
 
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 instalação de 2(dois) 

Redutores de Velocidade (Lombadas), na Rua Antonio Teodoro de Souza, 1 (um) próximo a pista 

de Skate e 1(um) próximo academia dos Idosos, Bairro Jardim Magario. 

 

   
 

Justificativa: A presente indicação ter por objetivo atender pedidos de munícipes que transitam 

no local. 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador 

*************************************************************************** 
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INDICAÇÃO Nº 139/2019 
 
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 colocado placa de sinalização de 

proibido estacionar e a respectiva pintura de faixa amarela num dos lados da guia da Rua 

Iguape, Bairro Centro. 

 

    
 

Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender pedidos de munícipes que 

transitam na referida rua. 

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  
 

PROJETO DE LEI N.º 14/2019 
Poder Legislativo Municipal 

27/05/2019 
 

“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO CONSERTO DE 
BURACOS E VALAS ABERTAS NAS VIAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE SETE BARRAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

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

suas atribuições legais, APROVA: 
 

Art. 1° - Para efeitos desta lei define-se como concessionária de serviço público 
toda a pessoa jurídica que executar serviços delegados pelo Poder Público concedente, seja 
municipal, estadual ou federal, no território do Município de Sete Barras.  

Art. 2° - As concessionárias de serviços públicos na execução de obras e 
serviços pertinentes a sua concessão, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados, são responsáveis pela reparação, 
correção, remoção, reconstituição ou substituição, as suas expensas, no todo ou em parte. 
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Paragrafo Único. As obras e serviços mencionados no caput deste artigo 
compreendem instalação, ampliação, manutenção ou concerto das redes de água, esgoto 
sanitário, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, manutenção de galerias de águas pluviais e 
outras.    

Art. 3° - Com exceção de obras de caráter emergencial, as concessionárias de 
serviço público deverão obrigatoriamente comunicar previamente por escrito a Secretaria 
Municipal de Planejamento, Obras e Projetos sobre o serviço a ser executado, a sua natureza, o 
local e o período de sua execução.  

§ 1°. A comunicação das obras e serviços deverá ser feita com antecedência 
mínima de dois dias úteis hora e por escrito, contendo as indicações previstas no caput deste 
artigo. 

§ 2°. As obras e serviços de natureza ou caráter de força maior ficam 
desobrigadas da comunicação prévia no prazo previsto no parágrafo anterior, mas não ficam 
desobrigadas de notificação posterior ao mesmo órgão municipal, no prazo máximo de dois dias 
úteis de sua execução, atendendo o comunicado as mesmas exigências contidas no caput deste 
artigo; 

§ 3°. A ausência de notificação prévia na forma dos parágrafos anteriores 
implicará em obra irregular perante o Poder Público Municipal, que adotará as medidas 
necessárias para o exercício de seu regular poder de polícia, sem prejuízo das penalidades 
previstas nesta lei.  

Art. 4° - As concessionárias responsáveis por obras ou serviços que retirem total 
ou parcialmente o calçamento ou camada asfáltica das vias públicas ficam obrigadas a restituir a 
condição original da mesma.  

§ 1°. As concessionárias terão o prazo máximo de até 7 (sete) dias úteis, após o 
término da obra ou toda execução dos serviços para restituírem a condição original das vias 
publicas das vias publicas ou do calçamento, ainda que constituam obras de caráter emergencial. 

§ 2°. O cancelamento ou pavimento restituído terá o prazo de garantia de cinco 
anos iniciando-se o prazo de contagem a partir do término de execução do serviço e de sua 
aprovação pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Projetos. 

§ 3°. O prazo previsto no paragrafo 1° será contado a partir da data de 
encerramento do serviço ou da obra executada pelas concessionárias, assinalado no comunicado 
prévio exigido pelo caput do artigo 3°. 

§ 4°. Os serviços de restituição de asfalto ou de calçamento deverão observar as 
instruções fornecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Projetos. 

§ 5°. A recomposição também inclui danos causados a guias, sarjetas, 
sinalização vertical ou horizontal de trânsito, observadas sempre as instruções da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Obras e Projetos. 

§ 6°. Compete a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Projetos, 
fiscalizar o serviço e dar o aceite do material do local até 48 (quarenta e oito) horas à sua 
execução, a fim de garantir a segurança e livre tráfego. 

Art. 5° As obras e serviços executadas nas vias e passeios públicos deverão ser 
devidamente sinalizadas para garantir a segurança, inclusive, com isolamento do local para 
garantir a ampla visualização. 

§ 1°. As concessionárias deverão colocar placas indicando que a obra ou serviço 
executado nas vias ou passeios públicos são de sua responsabilidade. 

§ 2°. O descumprimento desta obrigação poderá implicar no embargo da obra 
ou do serviço pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal. 

Art. 6° A responsabilidade da concessionária de serviço público independente da 
responsabilidade de terceiros por ela contratado para execução de seus serviços, e não poderá 
ser oposta em face do Município.  

Art. 7° O descumprimento do disposto nesta lei, inclusive no que importa a 
qualidade do serviço e garantia, sujeitará a concessionária do serviço publico responsável às 
seguintes penalidades: 

I – Advertência por escrito para o atendimento imediato das disposições legais; 
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II – Multa de 38 (trinta e oito) UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), 
pela ausência da notificação exigida nos parágrafos 1° e 2° do artigo 3° desta lei; 

III – Multa diária equivalente a 38 (trinta e oito) UFESP (Unidade Fiscal do 
estado de São Paulo) no descumprimento do prazo previsto no parágrafo 1° do artigo 4° e do 
artigo 5° desta lei; 

Parágrafo Único. A Multa diária prevista no inciso III deste artigo incidirá até 
que a concessionária cumpra a obrigação. 

Art. 8° - A Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Projetos encaminhará 
às concessionárias de serviço público as instruções contendo os critérios técnicos para execução 
dos serviços previsto nesta lei. 

Art. 9º - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta presente Lei, no prazo 
de 30 (trinta) dias. 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PLENARIO VEREADOR JOAQUIM IDILIO DE MORAES, EM 27 DE MAIO DE 2019. 

 
RENAN FUDALLI MARTINS        

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: 
 
   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 


