
 
ATA DA SESSÃO 1464ª (Milésima Quadricentésima Sexagésima Quarta) Sessão Ordinária da 14ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, realizada aos 24 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 Ademar Miashita foi até a Tribuna Livre e 
fizeram a Leitura do Salmo nº 128 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. 1463º de 17/03/2020, devendo ser votada na próxima 
sessão ordinária. VOTAÇÃO DE ATA: Colocada a Ata da Sessão Ordinária n. 1462º de 10/03/2020 
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 interessados, 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. COMUNICADO: Censo 2020 adiado para 2021 Em função das 
orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência de Saúde Pública causado 
pelo COVID-19, o IBGE decidiu adiar a realização do Censo Demográfico para 2021. A decisão leva em 
consideração a natureza de coleta da pesquisa, domiciliar e predominante presencial, com estimativa de 
visitas de mais 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o território nacional. 
Considera, do mesmo modo, a impossibilidade de realização, em tempo hábil, de toda a cadeia de 
treinamentos para a operação censitária, cuja primeira etapa se iniciaria em abril de 2020. Para a 
realização da operação censitária em 2021, o IBGE estabeleceu formalmente com o Ministério da Saúde 
o compromisso de realocar o orçamento do Censo 2020 em prol das ações de enfretamento ao 
coronavirus, mantidas por aquele ministério. Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde 
realocará orçamento no mesmo montante com vistas a assegurar e realização do censo pelo IBGE. De 
modo a contemplar a data de referência dos últimos Censos realizados no Brasil, o próximo Censo 
Demográfico terá como data de referência o dia 31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 
1º de agosto e 31 de outubro de 2021. O processo seletivo para contratação de recenseadores e 
supervisores está suspenso. Candidatos que já efetuaram pagamento de inscrição serão reembolsados 
conforme orientações a serem publicadas nos próximos dias. Agradecemos o apoio dispensado na 
divulgação do processo seletivo e pedimos desculpas pelas repentinas alterações, motivadas pela força 
maior, disponibilizamo-nos para os esclarecimentos de quaisquer duvidas, renovando protestos de 
estima e consideração. Atenciosamente  DANIELI VARGAS BAREA Coordenadora Subárea do Censo 
2020 – IBGE em Registro/SP Avenida Issamu Sassaki, 06 - Vila Ribeiropolis – Registro /SP - CEP: 11900-
000 Telefone: (13) 3821-2020 /3822-1989 -Sete Barras, em 20 de março de 2020. Ofício Especial  
Assunto: Comunica Desfiliação e Nova Filiação Partidária Mesa Diretora Através do presente venho à 

presença de Vossa Excelência para comunicar que não estou mais filiado ao Partido Comunista do 
Brasil – PCdoB, partido pelo qual fui eleito nas eleições municipais de 02 de outubro de 2016. 
Outrossim, comunico que a partir 12 de março de 2020, estou filiado no Partido Social Democrático – 
PSD. Sem mais para o momento, reitero ao ensejo elevados protestos de estima e apreço. EMERSON 
RAMOS DE MORAIS - Vereador – Á MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL - SETE BARRAS -  

SP –  INDICAÇÃO Nº 023/2020 - Senhor Presidente, Nobres Vereadores, 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 

manutenção de luminárias na Rua Celso Amaro da Silva, Jardim Magário. Justificativa: A presente 

indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que transitam e residem no local, bem como dar 
maior segurança.   PLENÁRIO VEREADOR JOAQUIM IDÍLIO DE MORAIS, em 19 de março de 2020. 
EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador REQUERIMENTO Nº 018/2020 Considerando que a SP - 
139 “Nequinho Fogaça”, sentido Sete Barras/São Miguel Arcanjo, foi efetuado o recapeamento em 



toda sua extensão; Considerando ainda que a referida estrada seja de importante acesso entre o 
Planalto ao Vale do Ribeira principalmente litoral (praias), cortando o Município de Sete Barras em 
grande extensão, sendo grande fluxo de veículos; Considerando que neste trecho ocorreu um acidente 
devido excesso de velocidade, ocasionando o óbito de um pedestre; Considerando finalmente que a 
referida rodovia atravessa o Bairro Mamparra, havendo grande circulação de veículos e pedestres no 
referido bairro. Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades regimentais, que 
seja oficiado o Exmo. Senhor Orlando Arantes, Diretor Regional DER – Cubatão e o Exmo. 
Senhor João Carlos Rosim Sabino, Engenheiro Residência de Conservação RC. 05-3 – 
Pariquera-Açú, que viabilize, 2 (duas) lombadas no trecho que compreende o Bairro Mamparra, 
aproximadamente entre o Km 39,500 e Km 40,000. Justificativa: O presente requerimento tem por 
objetivo atender o referido Bairro, bem como dar maior segurança aos Munícipes, sendo que a rodovia é 
perigosa, sendo que a construção de lombada inibirá o excesso de velocidade, dando maior segurança às 
pessoas. Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS – Vereador REQUERIMENTO Nº 019/2020 
Considerando que na Rua localizada na Viela 10 do Bairro Vila São João já tem a Extensão de Rede da 
Elektro Distribuidora de Energia, sendo que moradores que residem no local já pagam em suas contas a 
taxa de Iluminação Pública, na qual os serviços não são prestados; Requeiro à Mesa ouvido o douto 
Plenário, observadas as formalidades regimentais, sejam oficiadas ao Exmo. Senhor DEAN ALVES 
MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando as seguintes informações: Há algum 

projeto para a Instalação de Luminárias no endereço acima citado, sendo que apenas um ponto de 
Iluminação Pública; Quais os critérios para instalação de luminárias nos pontos escuros do Município? 
Justificativa: O presente requerimento visa dar os devidos esclarecimentos aos munícipes, sendo que 

Iluminação Publica é prioridade para segurança dos munícipes. Autoria: EMERSON RAMOS DE 
MORAIS – Vereador REQUERIMENTO Nº 020/2020 Considerando que em 05 de novembro de 
2018, foi protocolado o a Indicação n.º 156/2018, na qual requer que seja efetuado a construção 
de um abrigo de passageiro (guarita de ônibus) no Bairro Vila Soares, na Rua Projetada 
(próximo a Igreja da Vila Soares). 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 guarita é extremamente essencial para usuários principalmente aos 
estudantes. Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador REQUERIMENTO Nº 021/2020 
CONSIDERANDO que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme dispõem os 
artigos 6° e 196, da Constituição Federal; dever este que é cumprido por meio de ações e serviços 
prestados pelo Estado, em todos os âmbitos da Federação, inclusive, pelos Municípios; 
CONSIDERANDO que, acompanhando os noticiários constatamos a chegada da doença Corona vírus 
(COVID-19) ao Brasil; e, que grande número de casos suspeitos de infecção vem crescendo 
diariamente conforme atualizações divulgadas, pelo Ministério da Saúde; CONSIDERANDO ainda que, 

o corpo médico municipal pode ter um aumento fora do controle de pacientes e que a necessidade de 
usar equipamentos de segurança e prevenção é necessária no processo medico, tais equipamentos 
como: - Mascara especial – Avental – Luvas - Macacão Médico - Com esse cenário é possível que 
possam acabar esses equipamentos e a integridade dos agentes de saúde pode correr riscos 
consideráveis de contaminação; CONSIDERANDO finalmente que este Vereador entende que tal 
momento vivido, sugere uma mobilização da Secretaria da Saúde do Município voltada para a 

prevenção e orientação à população referente à propagação do vírus, no município. 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: Os 
Poderes Executivos têm tido alguma ação junto ao Poder Público Estadual em relação à chegada da 
doença Corona vírus (COVID-19)? Em caso positivo, quais medidas que a Secretaria Municipal de 
Saúde pretende tomar para orientar a população em relação à prevenção da doença? Como estão os 
equipamentos médicos citados na rede municipal de saúde pública? Por fim, solicito que o poder 
executivo disponibilize álcool em gel para o uso de todos os funcionários e da população em todas as 

repartições públicas. Justificativa: O presente requerimento visa dar os devidos esclarecimentos ao 

Poder Legislativo, bem como dar os devidos esclarecimentos aos Munícipes, informando ações tomadas 
pelo Poder Executivo, tendo em vista a gravidade do problema. Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA 
ROBERTO – Vereador - REQUERIMENTO Nº 022/2020 Considerando que em 30 de dezembro de 
2019, foi efetuado depósito bancário em favor da Prefeitura Municipal de Sete Barras – Agência 2686-7 
Conta Corrente 5.112-8 (cópia do comprovante em anexo) no valor de R$. 168.150,41 (cento sessenta 
oito mil, cento cinqüenta reais e quarenta e hum centavos), na qual foi à devolução do Duodécimo 
relativo aos recursos encaminhado a Câmara no exercício de 2019. 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: Qual foi 
destinação do Recurso devolvido, informando qual Secretária foi aplicado e encaminhado cópias de 



documentos comprobatória do uso mesmo; Justificativa: O presente requerimento visa dar os devidos 

esclarecimentos ao Legislativo Municipal. Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador – 
Observação em Requerimento Verbal o Vereador Emerson Ramos de Morais – retirou da Pauta os 
Requerimentos de sua autoria, sendo os de nº. s 019, 020 e 022/2020 – Recebimento de Projeto - 
Projeto de Lei nº 02/2020 - Autoria: Poder Legislativo Municipal Assunto: “CRIA REGRAS 
MUNICIPAIS DE TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
Trâmite: REGIME ORDINÁRIO. Projeto de Lei nº 01/2020 Autoria: Poder Legislativo Municipal 
Assunto: “DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SETE BARRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Trâmite: REGIME URGÊNCIA. Projeto de Lei nº 
06/2020 Autoria: Poder Legislativo Municipal Assunto: “DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE REAJUSTE 
NO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
Trâmite: REGIME URGÊNCIA. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Observação Não houve uso da palavra por 
nenhum Vereador - ORDEM DO DIA: VOTAÇÃO DE PROJETO: PROJETO DE LEI N.º 05/2020 - Poder 
Executivo Municipal - De 20 de fevereiro de 2020. “DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO 
ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 1869/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Colocado em discussão 
e votação foi aprovado por sete votos favoráveis. Vereadores Favoráveis: (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.) – e dois votos contrário (Ademar Miashita e Claudemir 
José Marques) EXPLICAÇÃO PESSOAL: fez uso da palavra o Vereador Ademar Miashita, Claudemir 
José Marques e Renan Fudalli Martins - 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 25 de março de 2020.   
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