
ATA DA SESSÃO 1489ª (Milésimo Quadringentésimo Octogésimo Nona) Sessão Ordinária da 14ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, realizada aos 13 dias do mês de 
outubro 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 Claudemir José Marques, foi 
até a Tribuna Livre e fizeram a Leitura do Salmo nº 003 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. 1488º de 06/10/2020, VOTAÇÃO 
DE ATA: Colocada a Ata da Sessão Ordinária n. 1487º de 29/09/2020, Colocou 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), Correspondências: Em resposta ao 
Requerimento n.º 030/2020 – Autoria do Vereador Robson de Sá Leite e Edson de Lara, referente à 
construção da Ponte sobre o Rio Etá, no Bairro Lambari que está parada: Informamos que a construção 
da ponte de concreto armado sobre o Rio Etá, no Bairro Lambari, a sua execução está em andamento. 
Informamos ainda que a empresa teve dificuldades para realização da fundação da ponte em razão do 
período de chuvas, posteriormente, houve atraso para o pagamento da primeira parcela para a empresa 
em razão de ter que aguardar o repasse de recurso da parte do Governo do Estado, posteriormente 
quando a empresa retomou as obras, em razão das consequências da pandemia do COVID – 19 
encontrou dificuldade para comprar materiais e contratar mão de obra, que por se tratar de serviço 
especializado, vieram de outra localidade, porém por conta de quarentena e pessoas em grupo de risco, 
vieram somente quando todos estavam liberados para o trabalho, bem como, quando todos os materiais 
e equipamentos necessários estavam na obra. Atualmente a estrutura principal da ponte (pilares, 
transversinas, longarinas e tabuleiro) está toda concretada, restando a concretagem do guarda corpo, 
execução das cabeceiras e aterro. O prazo para execução da obra, conforme prazo contratual é até 24 
de fevereiro de 2021. SÉRGIO RICARDO MUNIZ - Secretário de Planejamento, Obras e Projetos. 
DEAN ALVES MARTINS Prefeito Municipal - Em resposta ao Requerimento n.º 031/2020 – 
Autoria do Vereador Emerson Ramos de Morais, informamos que foi realizada dentre outras instalações, 
a instalação de luminária na Rua Espirito Santo, n.º 1050. Todos os serviços são precedidos de 
levantamento. SÉRGIO RICARDO MUNIZ Secretário de Planejamento, Obras e Projetos. DEAN 
ALVES MARTINS Prefeito Municipal Em resposta ao Requerimento n.º 032/2020 – Autoria do 
Vereador Emerson Ramos de Morais, informamos que a manutenção de luminária, na Rua Bom Jesus de 
Iguape, próximo ao n.º 290, foi realizada dentre outras várias manutenções realizadas. Todos os 
serviços são precedidos de levantamento. SÉRGIO RICARDO MUNIZ Secretário de Planejamento, 
Obras e Projetos. DEAN ALVES MARTINS Prefeito Municipal Em resposta ao Requerimento n.º 
033/2020 – Autoria dos Vereadores Robson de Sá Leite, Emerson Ramos de Morais e Edson de Lara, 
referente o córrego (vala), localizado na Rua Espirito Santo com um serviço de limpeza e Manilhamento: 
informamos que foi realizada a limpeza da vala localizada entre as Ruas Espirito Santo e Francisco 
Lorena de Souza. Quanto a canalização da vala por meio de tubos de concreto, está secretaria fez os 
levantamentos necessários para realização dos serviços, porém não tem previsão para inicio dos serviços 
em razão da disponibilidade de recursos financeiros. SÉRGIO RICARDO MUNIZ Secretário de 
Planejamento, Obras e Projetos. DEAN ALVES MARTINS Prefeito Municipal Em resposta ao 
Requerimento n.º 035/2020 – Autoria do Vereador Emerson Ramos de Morais, referente ao Bairro 
Tibiriçá está crescendo relativamente em números de residências e aumento populacional, bem como se 
encontra sem uma infraestrutura digna como Asfalto Saneamento Básica entre outros benefícios: 
Informamos que o Bairro Tibiriçá está em processo de regularização urbana por meio convenio firmado 
entre Prefeitura de Sete Barras e Governo do Estado São Paulo, programa Cidade Legal. Até a presente 
data, foi realizado o levantamento planialtimétrico cadastral do Bairro, estudo técnico ambiental e 
cadastro social. O processo de regularização está em andamento. Quanto ás melhorias, o município 
realizou manutenção e conservação das ruas internas, iluminação pública de alguns pontos escuros no 
Bairro, iluminação pública com luminárias LED nas margens das rodovias SP-139 e SP-165 que dão 
acesso ao Bairro. Está também em tratativas com a concessionária dos serviços de água e esgoto 
SABESP para buscar a viabilidade de implantação de rede de água tratada e rede coletora de esgotos. 
Quanto a pavimentação asfáltica, no presente data não tem viabilidade técnica e financeira no momento 
para a sua execução, em razão do processo de regularização urbana, bem como, pela ausência das 



redes de água e esgoto nas ruas. SÉRGIO RICARDO MUNIZ Secretário de Planejamento, Obras e 
Projetos. DEAN ALVES MARTINS Prefeito Municipal INDICAÇÃO Nº 062/2020 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 
reforma do Ponto de ônibus da Estrada Mario Hanashiro, localizada na entrada da fazenda São 

Carlos Bairro Votupoca. 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 063/2020 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 reforma do Ponto de 
ônibus da Estrada Mario Hanashiro, localizada na entrada da fazenda Sitio da Elaine Magário 

(Fazenda Magário). 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 REQUERIMENTO Nº 069/2020 Considerando que o Postinho do 
ESF – Estratégia Saúde da Família localizado na entrada do Bairro Votupoca se encontra desativado. 
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 viabilize junto ao órgão 

competente as seguintes informações como segue: O terreno que se encontra o prédio do referido 
Postinho de quem é a denominação; da Prefeitura Municipal ou de terceiros caso for; está como cessão 
de uso. Tem algum documento comprobatório do Imóvel? (caso doação ou outro documento). 
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo dar os devidos esclarecimentos ao Legislativo. 

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, Roberto Aparecido Pedro e Robson de Sá 

Leite) - Tribuna Livre: fez uso da palavra os Vereadores Claudemir José Marques, Ademar Miashita, 

Emerson Ramos de Morais, Ítalo Donizeth Costa Roberto e Edson de Lara - ORDEM DO DIA – 
PROJETO DE LEI N° 15/2020 de 29/09/2020 - Poder Executivo Municipal de “DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” - Colocada em discussão e votação e foi aprovado por 8 (oito) votos 
favoráveis - (Vereadores Favoráveis: Claudemir José Marques, Ademar Miashita e Emerson Ramos de 
Morais - 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 13 de outubro de 2020.   
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