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PAUTA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1443º – 03/09/2019 
 

LEITURA DA BÍBLIA 
 

 Salmo 107 – Edson de Lara 
 

CHAMADA 
 

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

 
RECEBIMENTO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1442º de 27/08/2019 

 
VOTAÇÃO DE ATA: 
 

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

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

 
Resposta ao Requerimento nº 055/2019 – Ofício nº 233/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao Requerimento n° 055/2019, vimos informar Vossa Excelência o que segue: 

 Empresa fornecedora das placas: Complac Sinalização Eireli – ME; 

 Quantidade e valor unitário de cada placa: Constantes na Nota Fiscal anexa: 
 Cópia integral do Processo Licitatório: Não houve Processo Licitatório. Compra efetuada 

por dispensa de licitação.  

 Cópia dos contratos eventuais termos aditivos: como já foi informado, a compra se deu 
por dispensa de licitação, não sendo obrigatório a celebração de contrato; 

 Cópia da Nota de Empenho e nota Fiscal: seguem anexas; 
Não temos comprovantes de pagamento, tendo em vista que até o momento o mesmo 
não foi efetuado; 
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 Cópia de documentos que comprovem a regulamentação do trânsito visando à instalação 
das referidas placas: As placas instaladas estão de acordo com o anexo II do Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB, aprovado pela resolução CONTRAN N° 160 de 22/04/2004. 

 Cópia da Ata de reunião do Conselho Municipal de Trânsito, aprovando as placas 
instaladas ou justificativa por não ter consultado o Conselho: O Conselho Municipal de 
Trânsito não está em atividade no momento. Não foram nomeados os novos membros, 
uma vez que falta indicação para uma das representações necessárias. Salientamos que a 
maioria dos membros nomeados anteriormente pela administração anterior, não 
representam mais os órgãos pelos quais foram nomeados.  

 

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

Resposta a Indicação nº 121/2019 – Ofício nº 250/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 121/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. 
 

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

Resposta a Indicação nº 122/2019 – Ofício nº 251/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 122/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. 
 

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

Resposta a Indicação nº 123/2019 – Ofício nº 252/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 123/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. 
 

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

Resposta a Indicação nº 124/2019 – Ofício nº 253/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 124/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. 
 

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

Resposta a Indicação nº 125/2019 – Ofício nº 249/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 125/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. 
 

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

Resposta a Indicação nº 135/2019 – Ofício nº 256/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 135/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. 
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Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
***************************************************************************  

Resposta a Indicação nº 136/2019 – Ofício nº 257/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 136/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. 
 

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

Resposta a Indicação nº 137/2019 – Ofício nº 258/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 137/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. 
 

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

Resposta a Indicação nº 138/2019 – Ofício nº 259/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 138/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. 
 

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

Resposta a Indicação nº 139/2019 – Ofício nº 260/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 139/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. 
 

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

INDICAÇÕES 
 

INDICAÇÃO Nº 140/2019 
 

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 realizar a manutenção e patrolamento da Estrada Municipal do Bairro Mamparra, via 

Bairro Santa Cruz. 

Justificativa: A presente indicação visa atender 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 141/2019 
 

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 colocação de lombadas (quebra molas), na Rua Quirino Nunes da Silva, próximo 

ao cruzamento com a Rua Antonio Pernambuco, Bairro Centro. 

Justificativa: A presente indicação visa atender pedidos de munícipes que transitam no local. 
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Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO– Vereador 
************************************************************************************************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO 
 
REQUERIMENTO Nº 058/2019 
 
Senhor Presidente, 
 
Nobres Vereadores, 
 

Requeiro à Mesa, ouvido o douto plenário, observadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado ao Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Exmo. Sr. Dr. José 
Henrique Germann, manifestação contrária à desmobilização da Fundação Oncocentro de São 
Paulo – FOSP.  

                   Considerando que Instituída em 1974, por meio da Lei Estadual 195/74, a 

Fundação Oncocentro de São Paulo – FOSP- vem prestando à saúde pública do Estado um 

extenso conjunto de serviços que reputamos da maior relevância:  

                    Considerando que atende à demanda de ao menos 540 unidades de saúde. Apenas 

no ano 2018, a FOSP realizou: 247.572 testes Papanicolau; 13.757 biopsias de colo do útero, 

mama e pele; 3.157 exames de imuno-histoquimica. 

                    Considerando que é responsável pela capacitação de mais de 1.000 profissionais 

de atenção básica à saúde por ano, em especial enfermeiros e médicos, para ações de 

rastreamento e detecção precoce dos cânceres de colo do útero e da mama. 

 Considerando que mantem um laboratório de grande porte para execução de 

exames citopatológicos. E apresenta, nesse quesito, a terceira maior produção do Estado, 

respondendo, ainda, pelo monitoramento externo de qualidade de outros laboratórios 

prestadores de serviços para o SUS SP.    

 Considerando que oferece um curso de formação de técnicos em citopatologia. 

Viabilizado pelo porte e relevância desse laboratório, o curso é registrado no Conselho Estadual 

de Educação e tem sua qualidade reconhecida pelos laboratórios públicos e privados do Estado. 

                   Considerando que Formou, até o momento, 231 citotécnicos. Em todo o mundo, 

este é o profissional capacitado para emitir, sob a supervisão de médicos patalogistas, laudos 

para exames. 

                     Considerando que Coordena a base Estadual de dados hospitalares sobre câncer, 

sendo esta a única fonte de dados sobre a assistência oncológica praticada nos Centros de Alta 

Complexidade em Oncologia (Cacon) e nas Unidades de Alta Complexidade em Oncologia 

(Unacon) do Estado. A base de dados referente a junho de 2019 conta com 1.041.970 registros, 

atendendo a critérios nacionais e internacionais de qualidade. 

  Considerando que Confecciona próteses para pacientes mutilados pelo câncer. 

  Considerando que mantem serviços de reabilitação física, psíquica e social de 

pacientes. Investindo na qualidade de vida dos pacientes, a FOSP conta com profissionais, entre 

eles cirurgiões dentistas, altamente qualificados em  

cuidados especializados para portadores de sequelas deixadas pelo tratamento do câncer na 

região da cabeça e do pescoço. 
Considerando finalmente dessa maneira, é fato que a expertise obtida pela 

Fundação, ao longo de seus mais de quarenta anos de existência, é fruto, portanto, de muito 
empenho e seriedade, por parte de seus funcionários e dirigentes.  

Portanto, a manutenção das condições plenas de atuação da Instituição é de 
fundamental importância para que a devida assistência seja prestada uma parcela significativa de 
cidadãos portadores de câncer. No ensejo, solicitamos ainda que sejam apresentadas 
informações sobre a possibilidade de efetiva desmobilização da FOSP, mantendo-nos informados 
sobre o andamento deste assunto. 
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Justificativa: este requerimento visa atender a continuação da FOSP, entidade está que e muito 
importante para pessoas que necessitam do tratamento de câncer e atendi todos os Municípios 
do Estado de São Paulo. 

Certos de podermos contar com seu apoio, agradecemos antecipadamente pela 
atenção a este despendida, aproveitamento o ensejo para renovar protestos de elevada estima e 
distinta consideração.  

 

Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS E ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO– 
Vereadores 

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

REQUERIMENTO Nº 059/2019 
 

Nobres Vereadores, 
 

Considerando o disposto no inciso XXVI do art. 18 da Lei Orgânica Municipal: “requisitar do 
Poder Executivo informações e documentos que entender necessários à sua atribuição 
constitucional de órgão fiscalizador, cuja requisição deverá ser atendida no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, improrrogáveis, sob pena de crime de responsabilidade;” 
Considerando a Lei Municipal Nº 1.488/2015 “Dispõe sobre a organização do Plano de Carreira e 
Remuneração dos profissionais do Quadro do Magistério Público do município de Sete Barras/SP. 
Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades regimentais, seja oficiado 
o Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando as seguintes 
informações: 
                 Enviar cópias da portaria de nomeação e comprovantes de formação acadêmica dos 
referidos cargos/ funções dos ocupantes nas Escolas Públicas Municipal de Sete Barras -SP: 
 

a) Diretores de Escola; 
b) Vice-Diretores de Escola; 
c) Coordenadores Técnico pedagógico; 
d) Professores Coordenadores das Unidades Escolares; 
e) Supervisores Educacional. 
 
Justificativa: O presente requerimento visa informações, sobre o Perfil dos profissionais 
ocupantes de importantes cargos e funções na área Educacional Municipal em detrimento a Lei 
1488/15. 
 

Autoria: ADEMAR MIASHITA, ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO, CLAUDEMIR JOSÉ 
MARQUES– Vereadores 

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

REQUERIMENTO Nº 060/2019 
 

Considerando o disposto no inciso XXVI do art. 18 da Lei Orgânica 
Municipal: “requisitar do Poder Executivo informações e documentos que entender necessários à 
sua atribuição constitucional de órgão fiscalizador, cuja requisição deverá ser atendida no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, improrrogáveis, sob pena de crime de responsabilidade;” 

Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 
regimentais, seja oficiado o Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete 
Barras, solicitando as seguintes informações: 

a) Qual (is) o (s) motivo (s) da Retroescavadeira JCB adquirida pela 
Prefeitura que foi entregue a Secretaria de Transportes e Obras Viárias 
em 17 de janeiro de 2019 (ovaledoribeira), não está sendo utilizado até 
o presente momento? 

b) Com financiamento de 72 meses,  carência de 6 meses para começar a 
pagar e juros de 9,5% ao ano, um valor total de R$ 280.000,00  a não 
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utilização deste bem não implicará na perda da garantia técnica do 
fabricante? 

c) Enviar cópia do processo licitatório e comprovantes de empenho e 

comprovantes de pagamentos realizados pela Prefeitura de Sete barras.  

Justificativa: O presente requerimento, objetiva controle de gastos realizados e busca por 
transparência em atos do poder executivo. 
 

Autoria: ADEMAR MIASHITA E EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereadores  
**************************************************************************** 

REQUERIMENTO Nº 061/2019 
 

Nobres Vereadores, 

Considerando o disposto no inciso XXVI do art. 18 da Lei Orgânica 
Municipal: “requisitar do Poder Executivo informações e documentos que entender necessários à 
sua atribuição constitucional de órgão fiscalizador, cuja requisição deverá ser atendida no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, improrrogáveis, sob pena de crime de responsabilidade;” 

Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 
regimentais, seja oficiado o Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete 
Barras, solicitando as seguintes informações: 

 
Atualmente a Secretaria de Educação tem algum projeto em andamento 

sobre reforma da escola EMEF Onça Parda? 
 

Qual o motivo da falta de materiais de limpeza naquela unidade escolar? 
 

Quais conselhos atuam juntamente à referida unidade escolar? Enviar 

cópias das ultimas 03 atas de reuniões  realizadas . 

 

Justificativa: O presente requerimento, objetiva melhorar o atendimento aos alunos matriculados 
naquela unidade escolar. 
 

Autoria: ADEMAR MIASHITA, EMERSON RAMOS DE MORAIS, ROBSON DE SÁ LEITE E 
EDSON DE LARA – Vereadores 

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

 

ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
MOÇÃO Nº 004/2019 

Considerando que é a maior conquista da educação no Vale do Ribeira; 

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. 
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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 

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

 

RECEBIMENTO DE PROJETO 
 
 

PROJETO DE LEI N° 04/2019 
Poder Executivo Municipal 
De 18/03/2019 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CUSTEAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Trâmite: REGIME DE URGÊNCIA. 
************************************************************************************************************************************************************** 
 

 

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 13/2019 
Poder  Executivo Municipal 

27/05/2019 
 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 58,59,60,61 E 62 DA 
LEI N° 1658/2012 – NORMATIZAÇÃO DO ESTATUTO DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SETE BARRAS/SP”. 

 
DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal 
APROVA e ele Sanciona e Promulga a seguinte lei: 

 
                  Artigo 1º - Fica alterado o artigo 58 da Lei nº. 1658/2012, que passa a ter 
a seguinte redação:         

Art. 58. Os Profissionais do Magistério, enquanto atuarem em condição de 
difícil acesso farão jus à gratificação por trabalho ou docência em escola de difícil acesso, neste 
período. 

Artigo 2º - Fica alterado o artigo 59 da Lei nº. 1658/2012, que passa a ter 
a seguinte redação :Art. 59. Para efeitos desta lei, considerar-se-ão em condição de difícil 
acesso, aqueles Profissionais do Magistério que apresentarem, concomitantemente, entre seu 
endereço residencial e a unidade escolar: 

I. Acidentes geográficos ou urbanísticos que dificultem a chegada à unidade 
escolar; 

II. Serviço de transporte coletivo precário ou inexistente; 
III. Distância acima de 2 (dois) quilômetros; 
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IV. Residir na zona urbana e trabalhar na zona rural, ou vice-versa, residir e 
trabalhar na zona urbana, ou ainda, aqueles que residirem e trabalharem na zona rural, em 
distrito distinto da residência. 

§ 1º Para identificação do endereço residencial descrito no caput, considerar-
se-á o marco zero da sede de Sete Barras, para aqueles que residirem na zona urbana de Sete 
Barras e para aqueles que não residirem no município de Sete Barras. 

§ 2º Para identificação do endereço residencial descrito no caput, considerar-
se-á o marco zero do distrito, para aqueles que residirem na zona rural de Sete Barras. 
 

Artigo 3º - Fica alterado o artigo 60 da Lei nº. 1658/2012, que passa a ter 
a seguinte redação: 

Art. 60. A gratificação por trabalho ou docência em escola de difícil acesso 
será concedida ao Profissionais do Magistério enquanto atuarem na condição de difícil acesso, 
percebendo valores conforme a distância entre a unidade escolar e a residência detalhamento 
abaixo: 

I. Entre 2 (dois) e 30 (trinta) quilômetros: R$ 200,00 (duzentos reais); 
II. Entre 31 (trinta e um) e 60 (sessenta) quilômetros: R$ 400,00 

(quatrocentos reais);                      
 

  Artigo 4º - Fica alterado o artigo 61 da Lei nº. 1658/2012, que passa a ter 
a seguinte redação: 
 

Art. 61. O Profissional do Magistério perderá o direito à gratificação por 
trabalho ou docência em escola de difícil acesso, no momento em que cessar os critérios 
descritos no art. 59. 

§ 1º - Os valores descritos no art. 60 deverão correr proporcionalmente aos 
dias efetivamente trabalhados durante o mês, nas condições descritas no art. 59. 

§ 2º - Caso o Profissional do Magistério tenha durante sua jornada de 
trabalho, o atendimento concomitante em mais de uma unidade escolar, haverá o pagamento 
desta gratificação desde que se enquadre nos termos do art. 59. 
 

Artigo 5º - Fica alterado o artigo 62 da Lei nº. 1658/2012, que passa a ter a 
seguinte redação: 
                          Art. 62. A gratificação por trabalho ou docência em escola de difícil 
acesso não faz parte de vencimentos, e não se incorporará ao vencimento para nenhum efeito. 
 

Artigo 6º - Ficam mantidas as demais disposições contidas na Lei nº. 
1658/2012, não alteradas pela presente Lei. 

 
Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 23 de maio de 2019. 
 

 
DEAN ALVES MARTINS 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
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Nobres Vereadores: 
 
    O presente Projeto de Lei que ora encaminhamos a essa Câmara de 

Vereadores, se faz pela necessidade da criação de dispositivos para atender de melhor forma o 

pagamento de gratificação por trabalho ou docência em escola de difícil acesso neste município, 

que há tempos não vem sendo pago aos profissionais do magistério,  

O Projeto em si busca a revisão da estrutura de pagamento da 

gratificação, de forma a criar critérios mais equitativos a esses profissionais. 

 

Para tanto, por considerarmos a matéria de urgência, solicitamos que 

o Presente Projeto de Lei seja apreciado e deliberado conforme dispõe o artigo 88 e Parágrafos 

da Lei Orgânica deste Município, visando assim às tomadas de providências quanto à 

regularização do pagamento da gratificação aos profissionais do magistério. 

 
 

DEAN ALVES MARTINS 
PREFEITO MUNICIPAL 

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

 

 

EXPLICAÇÃO PESSOAL  – artigo 203 do Regimento Interno   
 

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

 
ENCERRAMENTO 


