
ATA DA SESSÃO 1485ª (Milésimo Quadringentésimo Octogésimo Quinta) Sessão 

Ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, 

realizada aos 15 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, na sede desta Edilidade, 
sito à Rua São Jorge, nº 100, Vila Ipiranga, neste Município. Sob a Presidência do Senhor 

Presidente Vereador Emerson Ramos de Morais, Secretariado pelos Vereadores Ademar 

Miashita, Primeiro Secretário e Claudemir José Marques, Segundo Secretário. Leitura do Salmo 
da Bíblia: Iniciando esta Sessão, O Vereador Renan Fudalli Martins, foi até a Tribuna Livre e 

fizeram a Leitura do Salmo nº 149 da Bíblia Sagrada. CHAMADA: Presidente Emerson Ramos 
de Morais solicitou ao Vereador Claudemir José Marques - Segundo Secretário que fizesse a 

CHAMADA DOS VEREADORES, constatando-se a presença dos seguintes Vereadores: 
Ademar Miashita, Claudemir José Marques, Edson de Lara, Emerson Ramos de Morais, Fabiano 

Nabor de Almeida, Ítalo Donizeth Costa Roberto, Renan Fudalli Martins, Roberto Aparecido 
Pedro e Robson de Sá Leite. Na ABERTURA DA SESSÃO: Verificada a existência de número 

legal de presença, o Senhor Presidente, com a Graça de Deus, declarou aberto os trabalhos da 

presente Sessão Ordinária, RECEBIMENTO DE ATA: Foi recebida a Ata da Sessão Ordinária 

n. 1484º de 08/09/2020, VOTAÇÃO DE ATA: Colocada a Ata da Sessão Ordinária n. 

1482º de 25/08/2020  põe em discussão e em votação foi aprovada por 8 votos favoráveis. 
(Vereadores Favoráveis: Ademar Miashita, Claudemir José Marques, Edson de Lara, Fabiano 

Nabor de Almeida, Ítalo Donizeth Costa Roberto, Renan Fudalli Martins, Roberto Aparecido 
Pedro e Robson de Sá Leite), Colocada a Ata da Sessão Ordinária n. 1483º de 01/09/2020 

em discussão e em votação foi aprovada por 8 votos favoráveis. (Vereadores Favoráveis: 
Ademar Miashita, Claudemir José Marques, Edson de Lara, Fabiano Nabor de Almeida, Ítalo 

Donizeth Costa Roberto, Renan Fudalli Martins, Roberto Aparecido Pedro e Robson de Sá Leite)  

RESPOSTA DE REQUERIMENTO Em resposta ao Requerimento n.º 044/2020 - Autoria 
Vereador Emerson Ramos de Morais, referente encaminharem a relação dos veículos oficiais 
discriminando por Secretária, bem como a planilha de abastecimento mês a mês do 

exercício de 2018 de cada veiculo: Em atenção ao Requerimento n.º 044/2020, desta casa 
de leis, vimos encaminhar a documentação solicitada referente aos veículos oficiais. 
Observação: Cópia na integra do referido Requerimento disponível na Secretária da Câmara 
Municipal. DEAN ALVES MARTINS Prefeito Municipal - RESPOSTA DE 

REQUERIMENTO Em resposta ao Requerimento n.º 051/2020 - Autoria Vereador Emerson 
Ramos de Morais, referente Médico contratado pela origem como autônomo, prestando 
serviços no Município de Ilha Comprida como médico efetivo, em dias e horários 
coincidentes, conforme relatado e documentado no e-TC-14486.989.18-9: Em atenção ao 

oficio nº 139/2020/CMSB/lrs. Temos informar o seguinte: Quanto ao médico contratado 
pela origem como autônomo, prestando serviços no município de Ilha Comprida  como 
médico efetivo, em dias e horários coincidentes, conforme relatado e documentado no e-
TC-14486.989.18-9, segundo a legislação vigente sobre a Responsabilidade Técnica pelo 

setor de radiologia, NÂO a obrigatoriedade de permanência do médico radiologista 
Responsável Técnico pelo setor de Radiologia do Pronto Atendimento Municipal na unidade, 
visto que não há carga horária especifica a ser cumprida, estabelecida em nenhuma 
legislação encontrada, após pesquisa junto ao Conselho Regional de Medicina, Colégio 
Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem, entidade nacional que representa 

oficialmente a especialidade no Brasil, etc. Portanto não vislumbramos nenhum problema a 
este respeito, pois a responsabilidade técnica pode ser realizada mesmo fora da unidade, 
até mesmo porque a responsabilidade técnica pela unidade se faz durante 24h por dia, 
durante os 365 dias do ano. O Poder Executivo Municipal tomou ciência do problema na 

ocasião ? R. Sim, na ocasião, convocamos o Dr. Fernando Cardoso Costa para prestar 
esclarecimentos sobre o ocorrido, embora a coincidência de dias e horários do médico se 
referiu a responsabilidade técnica pelo setor de Radiologia, já que o mesmo é médico 
radiologista. 2. Houve ressarcimento do erário? R. Não houve necessidade de ressarcimento 

ao erário visto que os valores pagos ao referido médico era referente à responsabilidade 
técnica pelo setor de radiologia (RAIO-X), serviços que foi prestado pelo médico na ocasião.     
3.   O referido profissional ainda presta serviços à Secretária de Saúde?  R. Sim. O referido 



médico continua sendo responsável técnico pelo setor de radiologia  (RAIO-X) do Pronto 
Atendimento Municipal. Lucia Maria de Lima Maia Secretária Municipal de Saúde DEAN 

ALVES MARTINS Prefeito Municipal - INDICAÇÃO Nº 058/2020 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 colocação de contêiner (Lixeiras), na entrada do Bairro Tibiriça. 

Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que 
residem no referido Bairro, bem como a limpeza publica é uma prioridade. Autoria: 

EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador INDICAÇÃO Nº 059/2020 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 colocação de Quebra Molas (lombada), na Rua Pica Pau no 
trecho que compreende Igreja Congregação Cristã do Brasil e outra no trecho da Igreja 

Assembleia de Deus no Bairro Barra Ribeirão da Serra. Justificativa: A presente indicação 

visa atender a solicitação de vários Munícipes que residem no referido Bairro, bem como 
dar maior segurança aos munícipes. Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador 
INDICAÇÃO Nº 060/2020 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 colocação Operação Tapa buraco na Rua Vereador João 

de Aguiar n.º 11, Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida. Justificativa: A presente 
indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes, sendo que referida rua tem grande 
fluxo de veículos e pedestres e se encontra em péssimas condições de trafego. Autoria: 

EDSON DE LARA – Vereador INDICAÇÃO Nº 061/2020 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 colocação Contêiner (lixeiras) na 

Rua Dom Idílio José Soares, altura do n.º 350, Centro. Justificativa: A presente indicação 
visa atender a solicitação de vários Munícipes, bem como a limpeza publica é uma 

prioridade. Autoria: EDSON DE LARA – Vereador REQUERIMENTO Nº 060/2020 
Considerando que Zona Urbana do município já conta com serviços de Internet com 
fibra óptica em quase sua toda extensão. Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, 
observadas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Senhor Roger Rodrigues 

Martins, digníssimo Responsável pela Empresa Infovale Telecom Ltda e Senhor 
Márcio Ramos, digníssimo responsável pela Empresa Expand Telecom Ltda solicitando 

as seguintes informações: Se as referidas empresas acima citadas têm algum contrato de 

locação com Empresa Elektro Distribuidora de Energia, relativo ao uso dos postes de 
energia da mesma, bem como outro tipo de compromisso de ambas as partes. 
Justificativa: O presente requerimento visa dar a devida informação ao Poder Legislativo 

Municipal. Autoria: Emerson Ramos de Morais – Vereador - Colocado em discussão e 
votação foi aprovado por oito votos favoráveis. (Vereadores Favoráveis: Ademar Miashita, 
Claudemir José Marques, Edson de Lara, Fabiano Nabor de Almeida, Ítalo Donizeth Costa 
Roberto, Renan Fudalli Martins, Roberto Aparecido Pedro e Robson de Sá Leite)  
REQUERIMENTO Nº 061/2020 Considerando que um dos principais motivos pela 

queda de energia elétrica no município de Sete Barras está ligado a queda de arvores na 
Rede que pode ser evitada com a devida poda; Considerando que à base econômica no 
Município de Sete Barras é oriunda da agricultura, esta localizada distante do centro 
urbano, exigindo um grau de atenção maior por parte da prestadora de serviço (Elektro 

S.A); Considerando ainda que em alguns Bairros os moradores sofrem pela demora no 
reestabelecimento de energia elétrica quando acidentalmente é interrompida ou 
negligenciada pelo excesso de demandas sob os responsáveis pelo fornecimento; 
Considerando também, que na contribuição de iluminação pública (CIP), paga pela 

maioria dos munícipes locais inclui ou prevê parte de sua receita, a manutenção de da rede 
de iluminação pública cuja previsibilidade em Lei Municipal não desresponsabiliza à 



Prefeitura do Município conjuntamente a Distribuidora de realizar tais podas e manutenções 
em face as Leis Ambientais, lembrando que só estas detém autorização para tais fins; E 

considerando finalmente que, cabe ao Poder Público e a Empresa Distribuidora de 
Energia Elétrica tomar quaisquer medidas que visem o bem estar da população e 
principalmente atender com eficiência e qualidade em seus serviços. REQUEIRO À MESA 
ouvido o douto Plenário, observada que seja oficiado o Senhor Dean Alves Martins 

Prefeito Municipal e também o Senhor Rodrigo Henrique de Paula, Gerente Regional 
da Elektro S/A, com endereço da Elektro Redes S/A endereço Rua. Ary Antenor de Souza, 
321- Jardim Novo América, Campinas-SP – CEP – 13 053-024 solicitando as seguintes 
informações: Elektro: Existe previsão de serviço de podas de arvores em andamento? 

Existe algum Planejamento para à limpeza e conservação da rede elétrica para o município 
de Sete Barras? Em caso afirmativo fornecer cópia. Como é feita distribuição de serviços 
referentes a poda de arvores no perímetro urbano e rural entre à Elektro e a Prefeitura de 
Sete Barras? Prefeitura: A partir que instituída a cobrança de Iluminação Pública e da 
Prefeitura a responsabilidade dos serviços de limpeza e conservação em vias publicas e 

logradouros? A Prefeitura contratou serviços para manutenção da iluminação pública? Se 
afirmativo, enviar cópia do processo que gerou a contratação, cópias de: empenho, 
pagamento, notas fiscais e recibos emitidos pela empresa que prestou o serviço, desde a 
formalização do contrato até o último pagamento. A Prefeitura criará equipe de 

manutenção dentro do quadro de funcionários permitindo assim à contratação de novos 
funcionários? Qual o valor acumulado arrecadado com a CIP? Fornecer cópia de 
comprovantes de depósitos realizados na conta da prefeitura, pela depositante Elektro S.A. 
Justificativa: O presente requerimento visa dar os devidos esclarecimentos ao Poder 

Legislativo, bem como atender as reclamações dos Munícipes. Autoria: Ademar Miashita 

– Vereador REQUERIMENTO Nº 062/2020 Considerando que a Rua Salvador Moreira, 

localizado no Centro a Extensão de Rede da Elektro (Postes de Madeiras) se 

encontra em péssimas condições, sendo que está um perigo iminente de causar um 

acidente. Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 

regimentais, seja oficiado ao Exmo. Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito 

Municipal de Sete Barras, que viabilize junto a Elektro Distribuidora de Energia 

solicitando as seguintes informações: Tem algum Projeto para regularização e manutenção 

(troca dos postes) do local acima citado? Caso afirmativo quando que iniciará a referida 

obra; Justificativa: O presente requerimento visa dar os devidos esclarecimentos aos 

munícipes, sendo que o referido problema está um perigo iminente de causar um acidente.  

Autoria: Robson de Sá Ramos – Vereador - Tribuna Livre: fez uso da palavra os 

Vereadores, Claudemir José Marques, Ademar Miashita, Emerson Ramos de Morais e Robson de 
Sá Leite,  - ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente com a 

graça de Deus declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. Para constar eu Ademar 
Miashita, Primeiro Secretário mando lavrar o presente, Ata que depois de lida, discutida e 

votada, vai pela Presidência e pelos Secretários assinada. Plenário Vereador Joaquim Idílio de 

Moraes, em 15 de Setembro de 2020.   
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