
 
 
ATA DA SESSÃO 1467ª (Milésima Quadricentésima Sexagésima Sétima) Sessão Ordinária da 14ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, realizada aos 14 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 Fabiano Nabor de Almeida, foi até a 
Tribuna Livre e fizeram a Leitura do Salmo nº 131 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. 1466º de 07/04/2020, 
devendo ser votada na próxima sessão ordinária. VOTAÇÃO DE ATA: Colocada a Ata da Sessão 
Ordinária n. 1465º de 31/03/2020 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). Correspondência: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. 
Oficio n.º 114/2019 – SL*. Senhor Presidente - Da Câmara Municipal de Sete 

Barras - Assunto: Autorização de Suplementação orçamentária à Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP. -Encaminhamos “a Vossa 
Excelência, a “MOÇÃO DE APELO” N.º 14/2020” de Autoria do Senhor  Vereador Fabio 

Cardoso Junior, subscritos por todos os senhores vereadores desta casa, apresentada em 
Sessão Ordinária realizada no dia 16 de março de 2020, para que o governador do Estado 

de São Paulo, Excelentissimo Senhor Dória autorize a suplementação orçamentária à 
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP, no valor suficiente para o 
atendimento de nossos justos pleitos, que recupere também a capacidade de investimento 

da fundação nas comunidades beneficiárias da nossa atuação, além permitir a realização 
emergencial de um concurso público de provas de títulos que recomponha o quadro de 
servidores. CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - Fabio Cardoso Junior – Vereador 

- RESPOSTA DE REQUERIMENTO - Em resposta ao Requerimento n.º 005/2020 - 
Autoria do Vereador Emerson Ramos de Morais, conforme as informações pela Secretária 
Municipal de Saúde, a respeito de Programa Kit Alimentação, como segue: Em atenção ao 

oficio n.ão ao oficio n.º 048/2020/cmsb/rac, expedido pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Sete Barras, temos a informar o que segue: Devido a Pandemia do novo coronavirus, 
não está tendo público para viagens fora do Município e, além disso, a Secretária Municipal 

de Saúde tem outras prioridades neste momento. LUCIA MARIA DE LIMA MAIA - 
Secretária Municipal de Saúde -  INDICAÇÃO Nº 035/2020 - Considerando o atual 
quadro de pandemias em nos encontramos, sendo que os profissionais da Saúde estão na 

linha frente, demonstrando o risco que esses servidores estão sendo exposto diariamente; 
Considerando que, por óbvio, aqueles que estão sendo expostos devem receber pela 
insalubridade; 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, no sentindo de que seja instituído de 



forma URGENTE, um bônus do valor de R$. 1.000,00 (hum mil reais) a todos os 
profissionais de saúde envolvidos nas ações de enfrentamento ao COVID-19 em Sete 

Barras. Justificativa: A presente indicação visa atender os profissionais da área de Saúde, 

demonstrando o risco que esses servidores estão sendo exposto diariamente. Autoria: 
EMERSON RAMOS DE MORAIS – Vereador - REQUERIMENTO Nº 017/2020 
Considerando com a Pandemia do COVID-19, está aumentando o auxilio estará ajudando 

a economia do Município; Considerando que os participantes do Programa Amigos da 
Escola, realizam um trabalho muito importante e chegam a fazer os mesmo serviços dos 

Funcionários Públicos efetivos; Considerando ainda que os Amigos da Escola conforme 
Lei Municipal 1947/2018, recebem uma ajuda de custo no valor de R$. 405,00 
(quatrocentos e cinco reais), sendo como ajuda alimentação. Considerando finalmente 

que o ultimo reajuste do programa foi efetuado em 2019, sendo que este está devassado. 
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 seja efetuado um estudo para que possa conceder um reajuste, bem 
como se tem uma previsão para conceder o aumento para o referido programa. 
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo dar os devidos esclarecimentos 

ao legislativo Municipal, bem como beneficiar os participantes do programa, sendo de 
extrema importância os serviços prestados por ele para o Ensino Municipal. Autoria: 
RENAN FUDALLI MARTINS – 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 - REQUERIMENTO Nº 
024/2020 CONSIDERANDO A Lei Federal n.º 11.947/2009, que trata do PNAE – Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, que determina a compra de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar preferencialmente local, perfazendo no mínimo 30%; CONSIDERANDO que, devido a está 

epidemia e a paralisação das aulas o Município não está adquirindo estes produtos em especial da 
Cooperativa Municipal - COOPAFASB; CONSIDERANDO ainda que tem uma determinação do 
Governo Federal através da Lei Federal n.º 13.987 de 07 de abril de 2020, que determina a 
distribuição imediata destes gêneros aos pais ou responsáveis dos alunos nas escolas 
matriculados; CONSIDERANDO finalmente que ás parcelas vem sendo depositadas na Prefeitura 
pelo Governo Federal, sendo o recurso especifico para aquisição de alimentos e que possa  ser 

retroagido os valores desde o inicio da paralisação das aulas. Diante do Exposto 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 que a 

Municipalidade atenda a Lei Federal acima citada em questão e proceda aos tramites 
necessários para que de imediato realize as compras dos gêneros da Agricultura Familiar, bem como 
que se de ciência e acompanhamento do CAE – Conselho de Alimentação Escolar. Justificativa: 

O presente requerimento visa amenizar os problemas sociais causado pela pandemia do novo 
coronavirus (COVID-19), bem como atender as determinações da Lei Vigente, sendo de extrema 

importância a permanência da alimentação escolar e fortalecimento da Agricultura Familiar. 

Autoria: CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES – Vereador - Projeto de Resolução nº 
01/2020 - Autoria: Poder Legislativo Municipal Assunto: “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DE COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
Trâmite: REGIME URGÊNCIA. Tribuna Livre: fizeram o uso da Palavra os Vereadores Ademar 

Miashita, ORDEM DE DIA – Votação de Projeto: PROJETO DE LEI N.º 02/2020 - Poder 

Legislativo Municipal De 28/02/2020 “CRIA REGRAS MUNICIPAIS DE TRANSPARENCIA NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, Observação: Foi retirada da pauta 
atendendo a solicitação do Autor Robson de Sá Leite - PROJETO DE LEI n. 03/2020 - 



Poder Legislativo Municipal - De 09/03/2020 “INSTITUI A CAMPANHA PERMANENTE DE 
ORIENTAÇÃO CONSCIENTIZAÇÃO PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO” - colocado em discussão e votação e foi aprovado por 8 (sete) 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) 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 14 de abril de 2020.   
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