
 

ATA DA SESSÃO 1462ª (Milésima Quadricentésima Sexagésima Segunda) Sessão Ordinária da 
14ª Legislatura da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, realizada aos 10 dias do 
mês de março 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 

Roberto Aparecido Pedro foi até a Tribuna Livre e fizeram a Leitura do Salmo nº 126 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. 1461º de 03/03/2020, devendo ser votada na próxima sessão ordinária. 

VOTAÇÃO DE ATA: Colocada a Ata da Sessão Ordinária n. 1460º de 26/02/2020 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. Correspondências: Oficio 
n.º 057/2020 – S.A. Excelentíssimo Senhor Presidente CHAMAMENTO PÚBLICO - 
O Município de Sete Barras, neste ato representado pelo Senhor Secretário de 

Planejamento Obras e Projetos, Sergio Ricardo  Muniz, no uso de suas atribuições legais e 
considerando que foi observada uma grande quantidade de sepulturas em estado de 
abandono, ruínas e falta de identificação no Cemitério Municipal São João Batista, torna 

publico o presente ATO CHAMATÓRIO para que os familiares, representantes legais ou 
demais interresados, munidos de certidão de óbito, compareça ao Paço Municipal, sito à 
Rua José Lopes n.º 35, para identificação das sepulturas, em virtude da importante 

atualização do cadastro e do grande número de procura para a realização, PRORROGA O 
PRAZO por mais 60 (sessenta) dias a contar da publicação.SERGIO RICARDO MUNIZ -
Secretário de Planejamento, Obras e Projetos. INDICAÇÃO Nº 009/2020 Indico à 

Mesa, dispensadas às formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves 
Martins, Prefeito Municipal de Sete Barras, na possibilidade da construção de uma 
guarita no cruzamento da Rua Espírito Santo com a Rua Francisco Lorena de Sousa no 

Bairro Jardim Magário.Justificativa: A presente indicação visa atender aos pedidos de 
vários munícipes, que ficam com seus filhos expostos ao tempo enquanto aguardam o 

transporte escolar.Autoria: ROBSON DE SÁ LEITE – Vereador -INDICAÇÃO Nº 
010/2020 Indico à Mesa, dispensadas às formalidades regimentais, que seja oficiado o 
senhor Dean Alves Martins, Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o seja 

viabilizada junto à Secretária Municipal de a contratação de médico geriatra para 
atender a população idosa na rede Municipal de Saúde. Justificativa: A indicação 
se faz necessário, devido principalmente ao aumento do número de pacientes da terceira 

idade que procuram atendimento na rede municipal de saúde. É sabido, que a população 
da terceira idade tem aumentado em todo o mundo. Os prognósticos apontam que a 
população idosa de todos os países deve superar a população de jovens, adultos e crianças. 

Da mesma forma, o Poder Publico deve fomentar políticas publicas de apoio a essa 
população, conforme proposto na indicação. Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO 
– Vereador INDICAÇÃO Nº 011/2020 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, que seja feito 
limpeza (roçada) de todos os terrenos que pertencem a Prefeitura Municipal. 

Justificativa: A presente indicação visa atender aos pedidos de vários munícipes, dar o 
exemplo e deixar a cidade com uma aparência mais limpa. Autoria: ÍTALO DONIZETH 
COSTA ROBERTO – Vereador - INDICAÇÃO Nº 012/2020 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, 



que seja feito limpeza de entulho, na Rua Jacupiranga, altura do n.º 104 - Centro. 

Justificativa: A presente indicação visa atender aos pedidos de vários munícipes, dar o 
exemplo e deixar a cidade com uma aparência mais limpa. Autoria: EDSON DE LARA – 
Vereador INDICAÇÃO Nº 013/2020 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, que seja feito 
limpeza de entulho, na Rua Idílio José Soares altura do n.º 280 - Centro. Justificativa: 

A presente indicação visa atender aos pedidos de vários munícipes e dar o exemplo e deixar 
a cidade com uma aparência mais limpa. Autoria: EDSON DE LARA – Vereador 
INDICAÇÃO Nº 014/2020 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, que seja feito limpeza de 
entulho, na Rua Salvador Moreira - altura do n.º 112- Centro. Justificativa: A presente 

indicação visa atender aos pedidos de vários munícipes e dar o exemplo e deixar a cidade 
com uma aparência mais limpa. Autoria: EDSON DE LARA – Vereador INDICAÇÃO Nº 
015/2020 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, que seja feito operação tapa buraco, na Rua 
Hidekichi Nomura – em frente ao n.º 48- Centro. Justificativa: A presente indicação visa 

atender aos pedidos de vários munícipes. Autoria: EDSON DE LARA – Vereador 
INDICAÇÃO Nº 016/2020 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, que seja feito operação 
tapa buraco, na Rua Quirino Nunes da Silva – no trecho que compreende o n.º 900 a 907 

- Centro. Justificativa: A presente indicação visa atender aos pedidos de vários munícipes. 
 

Autoria: EDSON DE LARA – Vereador INDICAÇÃO Nº 017/2020 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, que seja feito serviço de limpeza (roçada), na Rua Estrada que acessa ao 
Bairro Laranjeirinha. Justificativa: A presente indicação visa atender aos pedidos de vários 

munícipes e melhorar a via de acesso. Autoria: EDSON DE LARA – Vereador INDICAÇÃO 
Nº 018/2020 - Reiterando às Indicações n.º 005/2017, n.º 098/2017,n.º 160/2017, 
054/2018 e 143/2018, 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 lombadas 
(quebra mola), na Rua João Gomes de Lima próxima ao Bar do Mudo e no inicio com 

entrocamento Rua Quirino Nunes da Silva. Justificativa: A presente indicação tem por 

objetivo atender os Munícipes que residem na referida Rua, sendo grande o fluxo de 

veículos. Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA – Vereador INDICAÇÃO Nº 019/2020 

Reiterando a Indicação n.º 062/2017 e 053/2018, 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 a Manutenção e Melhoria no 
Terreno da Prefeitura, localizado na Rua Santo Antônio com final da Rua João 
Gomes de Lima, na qual tem um Mini Campo de Futebol em total estado de 

abandono. Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários 

Munícipes, sendo que no referido Mini Campo de Futebol atende várias crianças, fazem uso 
para momentos de lazer, bem como o local é único espaço de lazer no referido Bairro. 
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA  – Vereador REQUERIMENTO: REQUERIMENTO 

Nº 008/2020 Requeiro à Mesa: Ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 
regimentais, seja oficiado o Sr. DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal, 
solicitando que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis, as seguintes informações 

referente a prestação de contas do Carnaval /2020, discriminados todas as despesas com 
escolas de samba e grupos carnavalescos, com sonorização e divulgação do evento, com a 
equipe de segurança, com infraestrutura e ornamentação, com confecção de roupas, com 



fantasias e adereços, detalhando em todos os casos a razão social e n.º CNPJ do 

contratado/fornecedor, o objeto e o valor empenhado/pago, que seja também 
encaminhado cópia de todos os eventuais Contratos  e/ou Termo Aditivo gerados com 
despesas para o carnaval de 2020. Justificativa: O presente requerimento visa informar a 

está Casa de Leis sobre a despesa com carnaval, bem como dar devido esclarecimentos aos 
munícipes. Autoria: ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO – Vereador REQUERIMENTO 
Nº 009/2020 Considerando que em 22 de novembro de 2019, foi protocolado o a 

Indicação n.º 168/2019, na qual pede para realizar a limpeza do terreno que fica na 
entrada do Conjunto Habitacional – Massaro Hiraide. 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, solicitando as seguintes 

informações: Quais as providências foram tomadas; Foi efetuado um levantamento para 

execução dos serviços; Caso contrário, quais os motivos não foram executados o devido 
serviço. Justificativa: O presente requerimento visa dar os devidos esclarecimentos aos 

munícipes, sendo que limpeza Publica é prioridade. Autoria: EMERSON RAMOS DE 
MORAIS – Vereador REQUERIMENTO Nº 010/2020 Considerando que em 21 de 

novembro de 2019, foi protocolado o a Indicação n.º 165/2019, na qual pede para 
realizar a colocação de Lombada e Sinalização, em toda extensão da Rua Prefeito 
Salvador Domingos de França – Bairro Vila São João. 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, solicitando as seguintes 

informações: Quais as providências foram tomadas; Foi efetuado um levantamento para 

execução dos serviços; Caso contrário, quais os motivos não foram executados o devido 
serviço. Justificativa: O presente requerimento visa dar os devidos esclarecimentos aos 

munícipes, sendo que referida Rua é extremamente perigosa, tendo em vista grande 

números de pedestres que circulam sobre a mesma e tendo grande fluxo de veículos. 
Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador REQUERIMENTO Nº 011/2020 
Considerando que em 21 de novembro de 2019, foi protocolado o a Indicação n.º 

139/2019, na qual pede para realizar que seja colocada placa de sinalização de 
proibido estacionar e respectiva pintura de faixa amarela num dos lados da guia 
da Rua Iguape - Centro. 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, solicitando as seguintes informações: Quais as 

providências foram tomadas; Foi efetuado um levantamento para execução dos serviços; 
Caso contrário, quais os motivos não foram executados o devido serviço. Justificativa: O 

presente requerimento visa dar os devidos esclarecimentos aos munícipes, sendo que 
referida Rua é extremamente perigosa, tendo em vista grande números de pedestres que 
circulam sobre a mesma e tendo grande fluxo de veículos. Autoria: EMERSON RAMOS 

DE MORAIS – Vereador REQUERIMENTO Nº 012/2020 Considerando que a Parque 
Estadual Carlos Botelho foi fundado em 1982, seus mais de 37 mil hectares estão 
distribuídos pelos Municípios de Capão Bonito, São Miguel Arcanjo e Sete Barras com 

aproximadamente 70% dentro do nosso Município; Considerando ainda que o Governo 
Estadual está com intenção de terceirizar todos os parques estaduais, sendo que Sete 
Barras têm dois Parques Estaduais dentro de sua jurisdição sendo eles o Carlos Botelho e 

Intervales; Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 
regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo João 
Dória, Digníssimo Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente Marcos Penido e Gestor 

do Parque Estadual Carlos Botelho Senhor Pietro Scarascia. Solicito que caso confirme a 
terceirização e implantação de pedágios, este recurso fique para investimento nos próprios 

parques? Solicito que os veículos com placas da Cidade de Sete Barras e São Miguel Arcanjo 
sejam isentos de cobranças Justificativa: O presente requerimento visa priorizar a 

manutenção dos Parques com investimento dos recursos arrecadado e beneficiar os 
Municípios na qual os parques estão localizados. Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS – 

Vereador  REQUERIMENTO Nº 013/2020 Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, 

observadas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Senhor Orlando 



Arantes, Diretor Regional DER - Cubatão, Viabilizar a Manutenção e Sinalização na 

Rodovia SP – 165 (Benedito Pascoal de França), trecho que compreende no Município de 
Sete Barras via Bairro Conchal Preto até divisa com a Cidade de Eldorado. Justificativa: O 
presente requerimento tem por objetivo atender Munícipes que fazem uso da referida 

Rodovia, sendo que tem inúmeras reclamações pelo estado precário da Rodovia. Autoria: 
RENAN FUDALLI MARTINS – Vereador EXPLICAÇÃO PESSOAL: Fez uso da palavra o 
Vereador, Claudemir José Marques. 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 10 de março de 2020.  
 
 

Emerson Ramos de Morais 
Presidente 

Robson de Sá Leite 
 Vice – Presidente  

 
 

Ademar Miashita 
1.º Secretário 

Claudemir José Marques 
2.° Secretário 

 


