
ATA DA SESSÃO 1471ª (Milésimo Quadringentésimo Septuagésimo Primeira) Sessão Ordinária da 
14ª Legislatura da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, realizada aos 12 dias do 
mês de maio 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 Robson 
de Sá Leite, foi até a Tribuna Livre e fizeram a Leitura do Salmo nº 135 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, Ítalo Donizeth Costa Roberto, Renan Fudalli Martins, Roberto Aparecido Pedro e Robson 
de Sá Leite, Observação ausente o Vereador Fabiano Nabor de Almeida. Na ABERTURA DA 
SESSÃO: Verificada a existência de número legal de presença, 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. 1470º de 05/05/2020, devendo ser votada na próxima 
sessão ordinária. VOTAÇÃO DE ATA: Colocada a Ata da Sessão Ordinária n. 1469º de 

28/04/2020 em discussão e em votação foi aprovada por 7 votos favoráveis. (Vereadores 
Favoráveis: Ademar Miashita, Claudemir José Marques, Edson de Lara, Ítalo Donizeth Costa 
Roberto, Renan Fudalli Martins, Roberto Aparecido Pedro e Robson de Sá Leite). Correspondência: 

RESPOSTA DE INDICAÇÃO: Em resposta à Indicação n.º 010/2020 - Autoria do 
Vereador ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO, temos a informar a essa Casa de Leis 
infelizmente o município não dispõe de recursos financeiros para contratar um médico 

geriatra e tem que fazer um esforço enorme para garantir os atendimentos pelos médicos: 
Clinico Geral, Pediatria, Ginecologista e Ortopedista no Município. Salientamos ainda que 
caiba ao município a manutenção da Atenção Básica e que o médico geriatra pertence a 

Atenção Especializada. Informamos ainda que já houvesse médico geriatra no CONSAÚDE e 
foi dispensado por falta de demanda, já que na maioria dos casos pacientes idosos são 
resolvidos pelos médicos da Atenção Básica, pois o mesmo é responsável pela resolução de 

80% das demandas de saúde da população. LUCIA MARIA DE LIMA MAIA - Secretária 
Municipal de Saúde. PROCESSO DIGITAL n.º 1000187.63.2020.8.26.0495 - Mandato 

Segurança Civil – Garantias Constitucionais - Impetrante: Tânia Maria Fudalli Florêncio 
Impetrado: Emerson Ramos de Morais e outros. - Juíza de Direito DR (a) Barbara Donadio 
Antunes Chinen -Tânia Maria Fudalli Florêncio impetrou Mandato de Segurança contra o ato da 
Presidente da Câmara Municipal de Sete Barras e do Presidente Especial de Inquérito n.º 

03/2019.Ocorre que ora impetrante como Secretária de Educação, se limitou a subscrever os 
documentos de fls.151/188 e 398/438, denominados Termo de Referência, no quais ela descreve 
como deve funcionar o sistema informatizado ideal, Ela tratou apenas dos aspectos técnicos. Já as 

atas dos pregões, encartados às fls.297/300 e 542/544, foram subscritas por outros pessoas, 
encarregadas, pelo executivo Municipal das compras feita pela Município. Nas referidas atas, não 
estão mencionado o nome da impetrante. Então, a ora autora não figura como investigada nem 

poderia, com os documentos destes autos, figura tal condição Então esclarecidos, nas informações 
de fls.767/774, as questões levantadas pela impetrante, à segurança deve ser concedida em parte, 
para que a CEI continua e tramitar regularmente, mas sem vincular, de qualquer forma, o nome da 

impetrante, enquanto não houver elementos de que ela deve qualquer participação nos fatos 
considerados suspeitos pelos Vereadores. Concedo, pois, em parte, a segurança, para permitir que 
a CEI N.º 03/2019 tenha regular seguimento, para justa apuração dos fatos, mais sem mencionar 

ou vincular o nome da impetrante enquanto não houver elementos de que teve qualquer 
participação nos fatos que são apurados pela edilidade setebarrense e, de, sobrevindo novos 
elementos, enquanto não der a ela a oportunidade de exercer contraditório e a ampla defesa. Não 

há honorários em sede de mandado de segurança. P.I.C. - Registro 01 de abril de 2020 - 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006 - 
INDICAÇÃO Nº 042/2020 - 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 seguinte 
reivindicação, que seja efetuada a Implantação de luminárias na Rodovia SP 361 (Mario 



Hanashiro), no trecho que compreende Km. 9. - Justificativa: A presente indicação visa 

atender a solicitação de vários Munícipes, sendo que trecho citado acima é de grande fluxo 
de pedestres, sendo extremante perigoso. Autoria: EDSON DE LARA – Vereador - 
INDICAÇÃO Nº 043/2020 - 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 seguinte 
reivindicação, que seja efetuada colocação de Quebras Molas (lombadas) em toda os 
locais aonde a varias residências as margens na Rodovia SP 361 (Mario Hanashiro), 

principalmente no trecho que compreende Km 9. - Justificativa: A presente indicação 

visa atender a solicitação de vários Munícipes, sendo que rodovia tem inúmeras residências 
a suas margens e é de grande fluxo de pedestres, sendo extremante perigoso. Autoria: 

EDSON DE LARA – Vereador - INDICAÇÃO Nº 044/2020 - Considerando o aumento de 
casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) no Município de Registro; Considerando a 
necessidade de se adotar medidas de ordem administrativas para o enfretamento da 

emergência em saúde pública de importância decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
Considerando ainda que alguns servidores municipais da Secretária da Saúde estão 
atendendo pacientes suspeitos ou portadores do Coronavirus e conseqüentemente estão 

expostos a esses agentes biológicos; Considerando finalmente o consenso internacional 
de que o Coronavirus é altamente contagioso, o qual requer um atendimento complexo e 
especializado; 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 seja pago adicional de 
insalubridade em grau máximo, nos termos da legislação vigente, enquanto perdurar 

a situação da calamidade pública. Justificativa: A presente indicação visa atender os 

servidores que estão atuando no combate à esta pandemia. - Autoria: ÍTALO DONIZETH 
COSTA ROBERTO – Vereador - INDICAÇÃO Nº 045/2020 - Considerando o avanço da 
epidemia provocado pelo Coronavírus  (Covid-19) no Município de Sete Barras, com 02 
casos positivos; Considerando ainda, à Decretação Estada de Calamidade Pública, 
Decreto Nº 922/2020; Considerando finalmente, sobre a necessidade de ampliar o 

quadro de funcionários da saúde. Indico à Mesa, dispensadas às 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, realizar à contratação agentes sanitário, com o objetivo de atender 
demandas relacionadas ao combate de Covid - 19. Justificativa: A presente indicação visa 

atender a solicitação de vários munícipes no sentido de prevenir e proteger os mesmos de 
contaminação em massa. Autoria: ADEMAR MIASHITA – Vereador -REQUERIMENTO Nº 
029/2020 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 Coronavírus (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, os 
Servidores Públicos Municipal, que trabalham na área da saúde pode ter um aumento 

fora do controle de pacientes e que a necessidade de usar equipamentos de segurança e 

prevenção é necessária. 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, se há possibilidade de pagamento de Bônus 
aos servidores e funcionários públicos da Secretária de saúde e de outros quadros 
que prestam serviços essenciais na linha de frente no combate à pandemia do novo 
Coronavirus, o CODID-19, conforme dispõe: Há algum estudo em andamento visando à ora 
requerida? Caso positivo, informar-nos Caso negativo, quais fatores que inviabilizam? 

Justificativa: Justifica-se plenamente a apresentação de referida propositura, Senhor 



Presidente, Senhores Vereadores, os servidores que estão atuando no combate a está 

pandemia, em especial aqueles da área da Saúde são verdadeiros heróis e merecem nosso 
reconhecimento e valorização. O momento atual pede esses profissionais são essenciais na 
luta. Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO – Vereador – Recebimento de 

Projeto - Projeto de Projeto nº 10/2020 - Autoria: Poder Executivo Municipal -
Assunto: “DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, PARA O PODER EXECUTIVO, 
ABRIR CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Trâmite: REGIME URGÊNCIA. 

Tribuna Livre: fizeram o uso da Palavra os Vereadores Ademar Miashita, Claudemir José 
Marques, Emerson Ramos de Morais e 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 
12 de maio de 2020.   
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