
 

ATA DA SESSÃO 1460ª (Milésima Quadricentésima Sexagésima) Sessão Ordinária da 14ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, realizada aos 26 (vinte e seis) 
dias do mês de fevereirode 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 Ítalo 

Donizeth Costa Roberto foi até a Tribuna Livre e fez a Leitura do Salmo nº 124 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 presenças, 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. 1459devendo ser votada na próxima sessão ordinária. VOTAÇÃO DE ATA: Colocada 

a Ata da Sessão Ordinária n. 1458de 11/02/2020 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. Não havendo correspondências.INDICAÇÕES:INDICAÇÃO 
Nº 007/2020- Senhor Presidente, Nobres Vereadores,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 limpeza de bocas de lobo (galerias), 
por toda extensão Municipal. Justificativa: A presente indicação visa atender aos pedidos de vários 
munícipes, bem como prevenir, evitando os transtornos causados nos dias chuvosos.Autoria: ÍTALO 
DONIZETH COSTA ROBERTO – Vereador. REQUERIMENTO: REQUERIMENTO Nº 004/2020-

Senhor Presidente, Nobres Vereadores, Considerando que, o Aedes aegypti é um antigo inimigo do 
Brasil. O mosquito, que já infestou o país com febre amarela, hoje é vetor também de três 
diferentes doenças: dengue, chikungunya e zika vírus - esse último diretamente relacionado à 

epidemia de microcefalia que se espalha pelo país.Considerando que, cada esfera do poder público 
tem um papel diferente no combate ao mosquito e às doenças. Cabe aos municípios, porém, a parte 
mais prática: treinam os agentes de combate, fiscalizam possíveis focos do vetor e também são 

responsabilizados em casos de negligência.Considerando que, Governo Federal estabelece os planos 
gerais.É de responsabilidade Federal acompanhar e consolidar os dados referentes aos números de 
casos nos diferentes Estados brasileiros e emitir boletins epidemiológicos 

mensais.Considerando que, Governo estadual dá apoio técnico e logístico.A responsabilidade dos 
governos estaduais é principalmente dar apoio aos municípios. Cada Estado tem seus órgãos para 
acompanhar. São Paulo, por exemplo, tem o Centro de Vigilância Epidemiológica e a 

Superintendência de Controle de Endemias.Considerando que, Governos municipais são 
responsáveis pelo combate prático. São os municípios que cuidam e treinam os agentes que vão 
identificar e eliminar os criadouros do mosquito.Os municípios são responsáveis por investigar todos 

os óbitos suspeitos de dengue, acompanhar as curvas de casos, tendência e perfil das doenças, 
informar os dados ao governo estadual e emitir informes epidemiológicos semanalmente.Em casos 
de negligência na execução do controle, os municípios podem ser autuados. Ministério Público 

Federal e o Ministério Público de São Paulo pressionam o governo municipal a intensificar a 
vigilância.Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades regimentais, 
que seja oficiado o Senhor Dean Alves Martins, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando 

que o mesmo determine ao setor competente, o envio de cópia de documentos e informações 
referentes: a) Número de casos suspeitos de Dengue no município (atualizados até o momento do 
envio de resposta); b) Números de casos confirmados (positivos); c) Números de óbitos em 

decorrência de dengue; d) Cópias dos relatórios lançados no SINAN entre out/2019 até a presente 
data; e) Justifique a ausência de programas de prevenção (mutirões) antes do surto da dengue 
ocorrida entre out/Nov/dez. 2019 entrejan/ fev 2020;f) Quais medidas estão sendo tomadas para o 
controle do aedes aegypti (vetor) e quantos profissionais estão envolvidos atualmente?g) Existe 

campanha contra a dengue nas escolas públicas do município? Quais? Enviar cópias do material de 
divulgação;Justificativa: O presente requerimento tem por finalidade esclarecer à população quais 
medidas estão sendo adotadas pelo Poder Executivo Municipal no controle dessa doença.Autoria: 

ADEMAR MIASHITA – Vereador. Colocadoo requerimento em discussão e em 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).TRIBUNA LIVRE:Usaram da palavra livre na Tribuna os 
seguintes Vereadores: Edson de Lara, Emerson Ramos de Morais Fabiano Nabor de Almeida, 

Claudemir José Marques e Ademar Miashita.ORDEM DO DIA:tendo em vista o processo n.º 
007/2020, que requer a abertura decomissão processante para cassação do mandato dos 
vereadores Ademar Miashita, Claudemir José Marques, Emerson Ramos de Morais, Edson de Lara e 

Robson de Sá Leite, e considerando o impedimento dosmesmos quanto a votação do referido 
requerimento, solicito aos vereadores Ademar Miashita, Claudemir José Marques, Emerson Ramos 
de Morais, Edson de Lara e Robson de Sá Leite que deixem o plenário paraque possamos realizar a 

posse dos respectivos suplentes.Considerando o afastamento, ainda que temporário de ambos 
opresidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretarioda mesa diretora, solicito ao 
vereador Renan Fudalli Martins queassuma temporariamente a cadeira da presidência. por ter sido 

overeador mais votado na ultima eleição.artigo 28-§ 4º na ausência dos membros da mesa o 
vereador mais votado dentre os presentes assumirá a presidência. (regimento interno). Renan- 
solicitou que o vereador Ítalo Roberto assuma a primeira secretaria e o Roberto assuma a segunda 

secretaria, onde o vereador Ítalo fez um requerimento verbal, alegando um problema nas vistas não 
ia conseguir ler a denuncia, onde foi solicitado ao vereador Roberto que fizesse a leitura. 
CERIMONIA POSSE DE SUPLENTES DE VEREADORES:onde foi tomado posse os 

Vereadores:Benedito Aparecido de Aguiar, Claudio Roberto de Oliveira, Edmilson Ramos 
Kabata,Gerson Martins de Souza e José Eduardo Ribeiro.REQUERIMENTO DE ABERTURA DE 
COMISSÃO PROCESSANTE PARA CASSAÇÃO MANDATO DOS VEREADORES: Onde o 

Vereador Fabiano Nabor de Almeida pediu questão de ordem, com o artigo 152 inciso 5° do 
regimento interno, para que seja suspensa a leitura, colocado o requerimento verbal em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade o requerimento verbal. Onde foi lido só o cabeçalho da 

denuncia, EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÁMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO 
DE SETE BARRAS. SERGIO RICARDO MUNIZ, brasileiro, divorciado, engenheiro, título de eleitor nº 
201918970183, portador da cédula de identidade RG nº 22.918.504-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 125.914.728-23, residente e domiciliada na Rua Anibal Pérsio de Azevedo, 100. Jardim 
Nossa Senhora Aparecida. Sete Barras/SP. vem, respeitosamente. à presença de Vossa Excelência. 
oferecer apresente DENÚNCIA em face dos Excelentíssimos Senhores Vereadores EMERSON RAMOS 

DE MORAIS (Presidente da Câmara), ROBSON DE SÁ LEITE (Vice-Presidente), ADEMAR MIASHITA 
(lº Secretário), CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES (2º Secretário) e EDSON DE LARA. Com base no 
Decreto-Lei nº 201/67, Lei 8.249/92. Lei Orgânica Municipal. Regimento Interno, consubstanciado 
nas razões de fato e de direito a seguir expostos:Colocado o requerimento em discussão, fez o uso 

da palavra os vereadores Ítalo Donizeth Costa Roberto, Roberto Aparecido Pedro, José Eduardo 
Ribeiro, Claudio Roberto de Oliveira, Gerson Martins de Souza e Renan Fudalli Martins. Colocado em 
votação, foi aprovado o Requerimento da abertura da Comissão Processante por 7 votos favoráveis 

(Vereadores Favoráveis: Benedito Aparecido de Aguiar, Claudio Roberto de Oliveira, Edmilson 
Ramos Kabata, Gerson Martins de Souza, Ítalo Donizeth Costa Roberto, José Eduardo Ribeiro e 
Roberto Aparecido Pedro) e 1 voto contrário (Vereador contrário: Fabiano Nabor de Almeida). 

Conforme artigo 89, inciso II do Regimento Interno, a Comissão será constituída de 03(três) 
vereadores, e conforme inciso III o seu prazo de funcionamento será de 90(noventa) dias. Nestes 
termos p. deferimento. Sete Barras, em 26 de fevereiro de 2020. Após a leitura e votação foi 

realizado o sorteio dos membros, sendo sorteados os seguintes Vereadores: Renan Fudalli Martins, 
Roberto Aparecido Pedro e Ítalo Donizeth Costa Roberto. logo os vereadores se reuniram e 
decidiram a formação da Comissão: Renan Fudalli Martins - Presidente, Ítalo Donizeth Costa 

Roberto - Relator e Roberto Aparecido Pedro-Membro. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Fez uso da 
palavra o Vereador Gerson Martins de Souza, aparte Renan Fudalli Martins, aparte Ítalo Donizeth 
Costa Roberto. 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 a presente Ata que depois de lida, discutida e votada, vai pela 
Presidência e pelos Secretários assinada. Plenário Vereador Joaquim Idílio de Moraes, em 26 de 

fevereirode 2020.  
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