
ATA DA SESSÃO 1468ª (Milésima Quadricentésima Sexagésima Oitava) Sessão Ordinária da 14ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, realizada aos 22 dias do 
mês de abril 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 Ítalo 
Donizeth Costa Roberto, foi até a Tribuna Livre e fizeram a Leitura do Salmo nº 132 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. 1467º de 14/04/2020, devendo ser votada na próxima sessão 
ordinária. VOTAÇÃO DE ATA: Colocada a Ata da Sessão Ordinária n. 1466º de 07/04/2020 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). 

Correspondência: RESPOSTA DE REQUERIMENTO - Em resposta ao Requerimento n.º 
004/2020 - Autoria do Vereador Ademar Miashita, conforme as informações prestadas pela 
Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e Epidemiológica temos a informar como segue: 

Memorando 009/2020 - Assunto: Resposta ao Oficio 046/2020/cmsb/AAE - Na 
oportunidade onde tenho a honra de cumprimentá-lo, vimos por meio deste, dar as seguintes 
informações descritas abaixo: 349 foram notificados como suspeito; 149 casos foram confirmados; 

02 (dois) óbitos; Segue relatório em anexo; Foram realizadas diversas atividades entre outubro, 
novembro e dezembro de 2019 e também janeiro e fevereiro de 2020, visando a prevenção, 
promoção e educação do combate ao Aedes Aegypti, tais atividades seguem em anexo a este 

memorando; No momento contamos com a participação de 32 (trinta e dois) funcionários 
multidisciplinares da saúde (agentes de saúde, agente de controle de vetores e vigilância sanitária, 
também contamos esporadicamente com colaboradores de outros setores, quando necessários), 

inúmeras medidas estão sendo tomadas e seguem anexas; Foram realizadas inúmeras palestras de 
prevenção, promoção e educação em Escolas Públicas  (tanto Estaduais e Municipais), segue 
imagens e material didático em anexo. Sendo o que tenho informar, apresento a Vossa Senhoria os 
meus protestos de elevada estima e consideração. Vigilância Sanitária Wagner Muniz Ribeiro - 

Vigilância Epidemiológica Gabriela Maria do Carmo Silva - Secretária Municipal de Saúde - 
LUCIA MARIA DE LIMA MAIA - Em resposta ao Requerimento n.º 021/2020 - Autoria do 
Vereador Ítalo Donizeth Costa Roberto, conforme as informações prestadas pela Secretária 

Municipal de Saúde, temos a informar, como segue: Em atenção ao oficio n.º 071/2020/lrs, 
expedido pelo Presidente da Câmara Municipal de Sete Barras, estamos encaminhando o Plano 
Municipal de Contingência para o Enfretamento do novo Coronavirus – COVID-19. Observação: O 

plano Municipal de Contingência para o Enfretamento do Coronavirus, na qual a Secretária Municipal 
de Saúde de Sete Barras, adota novas regras de atendimento ao público e pede apoio da Sociedade 
para que siga as orientações, se encontra disponível na Secretária da Câmara Municipal. Secretária 

Municipal de Saúde LUCIA MARIA DE LIMA MAIA - INDICAÇÃO Nº 036/2020 
Considerando que a obra localizada no Bairro Barra do Ribeirão da Serra não foi concluída; 
Considerando que nesta obra era para ser realizada uma academia da Saúde; Considerando 

ainda que está obra não foi concluída por inadimplência da gestão anterior; Considerando 
finalmente que este espaço deve ser utilizado, pois está virando um ponto de usuários de drogas. 
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, na possibilidade que neste espaço seja construído um Velório Municipal. 
Justificativa: A presente indicação visa atender os munícipes que residem no referido Bairro. 

Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS – Vereador INDICAÇÃO Nº 037/2020 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 efetuado a limpeza (roçada) de todos os terrenos que pertencem a Prefeitura Municipal. 

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: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO – 
Vereador INDICAÇÃO Nº 038/2020 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 manutenção de luminárias na 
Rua Prefeito Salvador Domingos de França, Bairro Vila São João, em toda a sua extensão. 
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que transitam e 

residem no local, bem como dar maior segurança. 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 – 
Observação: Requerimento retirado de pauta a pedido do Autor - REQUERIMENTO Nº 
025/2020 -  CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação); 
CONSIDERANDO ainda que o disposto no Inciso XXVI do Artigo 18 da Lei Orgânica Municipal 
“Requisitar do Poder Executivo informações e documentos que entender necessários à sua 
atribuição constitucional de órgão fiscalizador, cuja requisição deverá ser atendida no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, improrrogáveis, sob pena de crime de responsabilidade; 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 o mesmo que 
determine o setor competente, o envio de cópia em formato digital, de planilha discriminando 
individualmente, os valores pagos a cada ocupante de cargo comissionado da Prefeitura Municipal, 
inclusive secretários municipais, com diárias de viagens reembolsos e adiantamentos do ano de 

2019. Justificativa: O presente requerimento visa ter acesso aos documentos para exercer a 

função básica do Vereador que é fiscalizar. Autoria: ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO – 

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, Renan Fudalli Martins, Roberto Aparecido Pedro e Robson de Sá 

Leite). REQUERIMENTO Nº 026/2020 - CONSIDERANDO que as pessoas contempladas e 

atualmente residentes nas Casas do Programa do CDHU – Conjunto Habitacional Massaro Hiraide, 
estão procurando este Vereador, para que na atual realidade estão alegando que os valores das 
parcelas triplicaram; CONSIDERANDO finalmente que devido a Pandemia do COVID-19, muitos 

dos mutuários das casas estão sem receber, pois são trabalhadores informais. Requeiro à Mesa 
ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo Senhor 
Luiz Carlos Rachid, Diretor Regional CDHU – Núcleo de Santos, solicitando na possibilidade 
de um funcionário do CDHU realizar uma reunião e atendimento na Câmara Municipal a esses 

mutuários contemplados, bem como a isenção do pagamento das parcelas por 3 meses para 
as famílias de baixa renda. Justificativa: O presente requerimento atender a solicitação dos 
mutuários contemplados e residente no Conjunto Habitacional, para encontrar uma solução viável. 

Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS – 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, Renan Fudalli 

Martins, Roberto Aparecido Pedro e Robson de Sá Leite). REQUERIMENTO Nº 027/2020 -
Considerando que na Rua Prefeito Salvador Domingos de França, altura do n.º 502 – encontra-se 

um poste sem luminárias no total estado de escuridão, sendo que os munícipes estão pagando pelo 
serviço e tem inúmeras reclamações; 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: 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 - Observação: Requerimento retirado de pauta a pedido do Autor - MOÇÃO N.º 
01/2020 Apresentamos À MESA, ouvido o Douto Plenário, observados as Formalidades 

Regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES a Policia Militar de Sete Barras 
e 14° Batalhão, esta homenagem em razão do notável trabalho de destaque realizado pela 
Homenageada em nossa cidade, um serviço vital, de extrema necessidade, que vem sendo muito 

bem realizado. A Policia Militar de Sete Barras, vinculada ao Décimo Quarto Batalhão do Município 
de Registro é uma instituição que tem a missão de proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, 
combater o crime e preservar a ordem publica. Considerando o excelente e difícil trabalho que vem 

sendo realizado pela Policia ao longo de muitos anos, investigando e retirando da sociedade 
criminosa e infratores da lei, que deturpam a paz e colocam em risco a segurança publica, além de 
resolver e amenizar inúmeras outras questões de desordem social dentro do Município. 
Considerando ainda o exemplo de ética e eficiência dos membros da Policia Militar ao efetuar as 

prisões, contribuindo dessa forma com justiça, dignidade e paz dos munícipes de Sete Barras. 
Conforme exposto, através da Moção de Aplauso e Congratulações agradecemos e parabenizamos 
os membros do 1° Grupamento de Sete Barras da 1° Companhia do 14° Décimo Quarto Batalhão da 

Policia Militar: Major - Comandante: Mario Madalena de Almeida Leite - 1° Tenente: 
Renato Souza Machado - Cabos: Marcelo Aguiar - Rafael Marcio da Silva - Eliel Carlos de 
Moura - Fabricio Galeni Santana Marques -Jessé Pereira Pinto -  Ana Cristina Barbosa    - 

Soldados: Paulo Rogério Barbosa  -  Helio Ramos Lorena  -  Elenilson Leandro    -   
Gomes  -  Marcos Vinicius Pereira  -  William dos Santos Barboza   -     A população 
Setebarrense, representada neste ato pelo Poder Legislativo local, parabeniza a toda à equipe pelo 

brilhante trabalho, demonstrando assim a constante qualidade de  serviços    e melhoria  para  o  
Município.  Que se de conhecimento da presente  Moção a  Instituição  -POLICIA MILITAR DE 
SETE BARRAS. Observação: Requerimento retirado de pauta a pedido do Autor Tribuna Livre: 

fizeram o uso da Palavra os Vereadores Claudemir José Marques, Renan Fudalli Martins, Ademar 
Miashita e Emerson Ramos de Morais – ORDEM DO DIA – PROJETO DE LEI N° 04/2020 Poder 
Legislativo Municipal De 09/03/2020 -“ESTABELECE A POSSIBILIDADE DO AGENDAMENTO 

TELEFÔNICO DE CONSULTAS PARA PACIENTES IDOSOS E PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, JÁ 
CADASTRADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO” - Observação: Requerimento retirado 
de pauta a pedido do Autor - PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2020 - Poder Legislativo 
Municipal - de 10/04/2020 - “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE ASSUNTOS 

RELEVANTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. - colocado em discussão e votação e foi 

aprovado por 8 (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), sendo indicado pelo Presidente – a 
Formação da Comissão os Vereadores Ademar Miashita, Edson de Lara e Claudemir José Marques, 
Presidente, Relator e Membro respectivamente. Explicação Pessoal: não houve manifestante – 

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 22 de abril de 2020.   
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