
ATA DA SESSÃO 1493ª (Milésimo Quadringentésimo Nonagésimo Terceiro) Sessão Ordinária da 
14ª Legislatura da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, realizada aos 10 dias do 
mês de novembro 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 
R$enan Fudalli Martins, foi até a Tribuna Livre e fizeram a Leitura do Salmo nº 007 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. 1492º de 03/11/2020, VOTAÇÃO DE ATAS: Colocada a Ata da Sessão 
Ordinária n. 1490º de 20/10/2020  Colocado em discussão e em votação foi aprovada por 7 votos 

favoráveis. (Vereador: Ademar Miashita, Claudemir José Marques, Edson de Lara, Fabiano Nabor de 
Almeida, Ítalo Donizeth Costa Roberto, Roberto Aparecido Pedro e Robson de Sá Leite) e 1 voto 
contra (Renan Fudalli Martins) e Colocada a Ata da Sessão Ordinária n. 1491º de 27/10/2020, 

Colocou em discussão e em votação foi aprovada por 7 votos favoráveis. (Vereador: Ademar 
Miashita, Claudemir José Marques, Edson de Lara, Fabiano Nabor de Almeida, Ítalo Donizeth Costa 
Roberto, Roberto Aparecido Pedro e Robson de Sá Leite) e 1 Voto contra (Vereador: Renan Fudalli 

Martins), Correspondências: Em resposta ao Requerimento n.º 038/2020 – Autoria 
do Vereador Emerson Ramos de Morais, referente ao Comunicado SDG n.º 18 de 2020, 
relativo aos recursos destinados ao Município a Pandemia – COVID – 19, informamos ainda 

que a demora na disponibilização na página, ocorreu devido a empresa PRODESP – Cia de 
processamento de Dados do Estado de São Paulo, não ter providenciado em tempo hábil 
para que a Prefeitura pudesse atender a solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. Seguem para conhecimento, as tratativas via e-mail com a PRODESP. DEAN ALVES 
MARTINS - Prefeito Municipal - Em resposta ao Requerimento n.º 039/2020 – 
Autoria do Vereador Fabiano Nabor de Almeida, referente a todos os recursos, sendo 

receitas e despesas destinadas ao enfretamento do Coronavirus, Estão disponíveis no portal 
de transparência do município no link 
HTTP://www.transparência.setebarras.sp.gov.br/Portal/Covid19Relatório.aspx. Conforme 

determina o comunicado SGD n.º 18/2020. Informamos ainda que a demora na 
disponibilização na página, ocorreu devido a empresa PRODESP – Cia de processamento de 

Dados do Estado de São Paulo, não ter providenciado em tempo hábil para que a Prefeitura 
pudesse atender a solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. DEAN ALVES 
MARTINS - Prefeito Municipal - Em resposta ao Requerimento n.º 047/2020 – 

Autoria do Vereador Robson de Sá Leite, referente os depósitos de passagens de ônibus 
nos anos 2017 a 2019, informamos que não é possível o cálculo diário do numero de 
passageiros em nossos ônibus, pois, nossos veículos não são equipados com catracas ou 

qualquer outro tipo de controlador de passageiros, considerando que o trabalho do 
transporte do nosso Município não visa lucro, mais sim suprir as necessidades dos nossos 
Munícipes. Valendo ressaltar que na prestação de serviços aos nossos Municípios, fica 

isento a não pagamento de passagem: Idoso acima de 60 anos; Crianças menores de 5 
(cinco) anos; Passageiros com passe de saúde e seus acompanhantes; Passe do 
trabalhador. DEAN ALVES MARTINS - Prefeito Municipal - Em resposta ao 

Requerimento n.º 048/2020 – Autoria do Vereador Robson de Sá Leite, referente a 
reforma e ampliação da EMEI – Maternal está orçada no valor de R$. 267.999,69 (duzentos 
e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta reais e sessenta e 

nove centavos), bem como o tempo de construção da referida obra vem se estendendo por 
vários meses. Informamos que a obra da ampliação do Maternal encontra-se finalizada, a 

qual foi contratada por R$. 267.999,69, provenientes de recursos próprios do Município, 
que dispõe de 3 novas salas de aula, banheiro infantil com chuveiros e fraldário, banheiro 

http://www.transparência.setebarras.sp.gov.br/Portal/Covid19Relatório.aspx


convencional, banheiro com acessibilidade, sala de apoio, bebedouro, pátio para circulação 

entrada e cobertura de acesso, a qual se encontra finalizada, num total de serviços no valor 
de R$. 252.313,80 totalizando uma supressão ao contrato no valor de R$. 15.685,89, 
referente a serviços previstos inicialmente, porém não mais necessários no decorrer da 

obra. Anexo, cópia da planta e planilha de preços com a discriminação dos serviços 
contratados e ainda cópia da planilha comparativa com os serviços acrescidos e suprimidos. 
DEAN ALVES MARTINS - Prefeito Municipal - Em resposta ao Requerimento n.º 
049/2020 – Autoria do Vereador Robson de Sá Leite, referente a reforma do Velório 
Municipal no valor de R$. 67.746,41 (sessenta e sete mil setecentos e quarenta seis reais e 
quarenta e hum centavos), informamos que não temos prédio próprio para velório 

municipal, onde o atual velório municipal funciona em prédio alugado, e ainda, que não 
temos contrato para a sua reforma. Está Municipalidade optou pela construção de dois 

velórios municipais próprios, sendo um na sede urbana do município e outro no Bairro Barra 
do Ribeirão da Serra, onde irá atender os Bairros das proximidades tais como: Saibadela, 
Mamparra, Rio Preto, Ipiranga e Nazaré. A obra da construção do velório da sede urbana se 

encontra em andamento, com duas salas de vigília, duas copas, banheiros masculino e 
feminino com acessibilidade e sala administrativa, sendo executada dentro do contrato para 
a infraestrutura do novo cemitério municipal, no inicio da Estrada do Areadinho, com 

recursos provenientes de operação de crédito com o Desenvolve SP, instituição financeira 
do Governo do Estado de São Paulo. O contrato nº 096/2020, citado no requerimento da 
câmara, diz a obra de adequação e conclusão de edificação existente para implantação do 

Velório Municipal na Barra do Ribeirão da Serra, no valor R$. 67.746,41 (Sessenta e sete 
mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e hum centavos), provenientes de 
recursos próprios do Município, que também comtempla duas salas de vigília, copa, 

banheiros masculino e feminino com acessibilidade e sala administrativa, onde a obra 
atualmente dos serviços contratados. Anexo, cópia de planta e planilha de preços com a 
discriminação dos serviços contratados. DEAN ALVES MARTINS - Prefeito Municipal -Em 

resposta ao Requerimento n.º 050/2020 – Autoria do Vereador Ítalo Donizeth Costa 
Roberto, referente na possibilidade de Implantação de um Projeto viabilizando o sistema de 
distribuição de água no Bairro Rio Preto, informamos que está municipalidade realiza 

constantemente manutenção da rede de distribuição e da captação existente que é distante 
há anos pelo Bairro. Informamos ainda, que no Bairro existia um poço semi artesiano 

desativado, onde está administração realizou manutenções necessárias para a sua 
reativação e instalou nova caixa d’agua para atender a escola e o ESF do Bairro. 
Informamos ainda que estamos em tratativas com a SABESP, concessionária de água e 

esgoto do município, para realizar o tratamento de água do poço semi artesiano existente, 
implantação de rede de adução, do reservatório e da rede de distribuição de água tratada, 
bem como, a implantação de rede de coleta do esgoto nos locais possíveis tecnicamente 

em razão da solução por gravidade, bem como, a construção de uma estação de 
tratamento de esgoto. Nos locais impossibilitados tecnicamente para implantação da rede 
para coleta de esgoto, a municipalidade deverá buscar recursos financeiros para a 

construção de Unidade Sanitária Individual – USI, bem como orientar aos proprietários que 
venham construir com seu recurso financeiro próprio a sua USI, para que seja autorizado a 
ligação de água pela Sabesp, uma vez que por questões legais e ambientais a Sabesp não 

pode ligar um cliente a sua rede de distribuição de água tratada, se este cliente não tiver 
um solução disponível para o tratamento de esgoto, seja coletivo da Sabesp ou individual. 
DEAN ALVES MARTINS - Prefeito Municipal - Em resposta ao Requerimento n.º 
056/2020 – Autoria do Vereador Edson de Lara,  requer uma operação Tapa Buracos na 
Rua Projetada Matadouro, informamos que foi realizada o fechamento de buracos na 

referida rua, no entanto ainda existem descontinuidade na pavimentação asfáltica em razão 
da sua execução e  movimentação de solo no local. Informamos ainda que os principais 
critérios para a realização dos serviços de tapa-buraco são: a demanda existente, apuração 

da responsabilidade pela causa buraco, disponibilidade de recursos financeiros, mão de 



obra e equipamentos. DEAN ALVES MARTINS - Prefeito Municipal Em resposta ao 

Requerimento n.º 058/2020 – Autoria do Vereador Emerson Ramos de Morais, 
referente os Prestadores de Serviços do Programa Amigos da Escola, estão prestando 
serviços nos procedimentos e regras para fins de prevenção e propagação do novo 

coronavirus (COVID-19), referente a respeito dos prestadores de serviços do Programa 
Amigos da Escola: Quanto ao pagamento dos prestadores, este está sendo realizado 
conforme prevê o Decreto n.º 914/2020 de 05/04, no valor de R$. 423,00; Para os 

pagamentos, estão utilizados recursos próprios do município; e Os prestadores estão 
recebendo adicional, pois estão realizando trabalho e orientação e organização de filas e 
distribuição máscaras e álcool em gel aos munícipes quando se fizer necessário. DEAN 

ALVES MARTINS - Prefeito Municipal - REQUERIMENTO Nº 071/2020 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 Cópia Integral do Processo de Licitação do novo Cemitério Municipal;  b) Cópias de 
empenhos, dos recibos de pagamentos realizados pela Prefeitura de Sete barras;  c) Cópias das 
notas fiscais emitidas pela empresa(s) à Prefeitura do Município de Sete Barras, atualizadas; d) 

Cópia dos contratos entre à empresa vencedora e as empresas subcontratadas; e) cópias de 
documentos contendo à autorização da Prefeitura e os motivos da subcontratação da referida obra; 
f) Cópias de documentos referentes a empresas subcontratada, todos conforme exigidas em edital 

de Licitação e contrato; Justificativa: O presente requerimento, objetiva controle de gastos 

realizados e busca por transparência em atos do poder executivo. Autoria: ADEMAR 
MIASHITA – Vereador - Colocada em discussão e votação e foi aprovado por 8 (oito) votos 

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)  
Tribuna Livre: fez uso da palavra os Vereadores Ademar Miashita, Claudemir José e Emerson 

Ramos de Morais - 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 03 de 
novembro de 2020.   
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