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PAUTA
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1344ª – 21/02/2017
LEITURA DA BÍBLIA
* Salmo 003 – Edson de Lara.

CHAMADA
–

***************EXPEDIENTE****************

RECEBIMENTO DE PROJETOS
Projeto de Lei n.º 01/2017 - Autoria: Poder Executivo Municipal. Assunto: “DISPÕE
SOBRE A REPOSIÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL”.
TRÂMITE: REGIME ORDINÁRIO.

CORRESPONDÊNCIAS

OFICIO Nº 079/2017 – S.A
Vimos pela presença, informar essa comissão de Orçamento e Finanças, a realização da
Audiência Publica para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 3º
Quadrimestre de 2016, a ser realizada no próximo dia 24 de fevereiro de 2017, às 14h00min;
no prédio da Câmara Municipal, em obediência ao artigo 9º, Inciso 4º da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
DEAN ALVES MARTINS
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CONVITE:
Convidamos os Presidentes e Membros das Associações de Bairros e Representantes do
Município de Sete Barras, para reunião de renovação do CMDR – Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural, a ser realizada no dia 08/03/2017 às 09:00 horas, Local: Casa do
Agricultor José das Flores (Rua Celso Amaro da Silva S/N – Jardim Magário) .
Secretária de Desenvolvimento Sustentável
CMDR – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
PAULO PANGONI
Presidente do CMDR.
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INDICAÇÕES
*Indicação n.º 005/2017
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 próximo ao Bar do Mudo e no inicio com entroncamento Rua Quirino Nunes
da Silva.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os Munícipes que residem na
referida Rua e devido ao recapeamento os veículos passam em alta velocidade, sendo uma
forma de prevenir acidentes.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 006/2017
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, para executar a Manutenção das Bocas de Lobo, localizado
nas seguintes Ruas abaixo descrito:

Rua Manoel Clemente de Oliveira;

Rua Capitão Alberto Mendes Junior;
Wild José de Souza.


Justificativa: A presente indicação tem por finalidade atender solicitação dos Munícipes,
bem como devido está causando grandes transtornos principalmente nos dias de Chuvas.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 007/2017
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 efetuado serviço de
Manutenção e uma Operação de Tapa Buraco em toda a extensão STB-361 (Mario
Hanashiro) trecho que compreende ao Município de Sete Barras e STB-484 (Salvador
Costa) conhecido como corredor dos Costas.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os Munícipes que fazem uso da
referida Rodovia, sendo que tem inúmeras reclamações pelo estado precário da Rodovia.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 008/2017
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 da Guarita de Ônibus do Bairro Onça Parda,
próximo ao Posto de Saúde.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que
residem no local, principalmente estudantes que aguardam pelo ônibus no local.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 009/2017
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 da Galeria (Bocas de Lobo), localizada na Rua
Antônio Teodoro de Souza, próximo a pista de SKAT.
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Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que
residem no local, uma vez que está atrapalhando o fluxo de veículos.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 010/2017
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 a Elektro Eletricidade e Serviços a instalação de luminárias no trecho que
compreende Rua Major Joaquim Cipriano, e a Ponte do Rio Ribeira de Iguape (Ponte
Benedito Saccon).
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que
transitam e residem no local, bem como dar maior segurança.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 011/2017
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 efetuado serviço de
Instalação de Lixeiras e Luminárias na Praça da Matriz.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os Munícipes que fazem uso da
referido espaço, bem como preservar a Limpeza e manter iluminação para dar maior
segurança.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 012/2017
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 efetuado faixa de
sinalização de transito, faixa de pedestre.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo melhorar o transito do Município, bem
como dar maior segurança aos motoristas e pedestres.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 013/2017
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 efetuado serviço de
Manutenção na Rua Benedito Eurico Costa.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender aos Munícipes que residem no
local, bem como melhorar o trafego de veículos que transitam na mesma.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 014/2017
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 efetuado serviço
manutenção e pintura de Redutor de Velocidade (quebra molas).
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Justificativa: A presente indicação tem por objetivo melhorar o trânsito do Município, bem
como dar maior segurança aos motoristas e pedestres.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.

REQUERIMENTOS
* Requerimento n.º 04/2017
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,
que viabilize junto ao órgão competente as seguintes informações:
 Encaminhar cópias de todas as portarias de nomeações dos
Secretários (as) e Diretores (a) que compõem a atual
Administração;
 Encaminhar cópia da declaração de Bens do Prefeito e Secretários.
Justificativa: O presente requerimento visa informar a está Casa de Lei, bem como dar o
devido esclarecimento aos munícipes e fazer cumprir a Lei Orgânica Municipal e o senso pela
transparência na Administração Pública (Lei Orgânica artigo 135 e 139).
Autoria: CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

* Requerimento n.º 05/2017
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,
que viabilize junto ao órgão competente para encaminhar a está Casa de Leis as seguintes
informações:
 Referente as obras paralisadas no Município (exemplificamos obras
como a Rodoviária, Cemitério, Centro de Convivência do Idoso,
Estádio do Futebol, Creches, CDHU e pavimentação asfáltica na Vila
São João, etc...);
 Foram notificadas as empresas, quanto ao reinicio das obras em
conformidade ao Contrato vigente;
 Qual o cronograma de entrega destas obras para a Municipalidade.
Justificativa: O presente requerimento visa informar a esta Casa de Lei, bem como dar zelo
e transparência com dinheiro Público.
Autoria: CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

* Requerimento n.º 06/2017
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,
para enviar a está Casa de Leis informações quanto ao Chamamento Público pelo Gestor do
Executivo Municipal no dia 29/01/2017, tratando de prestação de contas, referente à gestão
anterior para inicio do seu governo:
 A atual administração contratou uma empresa especializada em auditoria
financeira contábil, ou realizou a mesma com o corpo técnico existente na
administração;
 Como se deu o transporte de Munícipes para o evento citado? Se houve
oferta de alimentação e bebidas, apresentar despesas;
 Cópia do relatório final apresentado no referido evento para análise de
liberação deste Legislativo.
Justificativa: O presente requerimento visa além de prestar contas do erário público,
requer também o acompanhamento e possíveis providências deste Legislativo.
Autoria: CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES.
*********************************************************************************************************************************************************************************************
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* Requerimento n.º 07/2017
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 que o mesmo determine o setor competente o envio das seguintes
informações, referente às Obras do Conjunto Habitacional Massaro Hiraide, localizado no
Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, Sete Barras/SP.
 Encaminhar lista atualizada dos comtemplados das Casas Populares
(Conjunto Habitacional Massaro Hiraide) do convênio CDHU;
 Informar os motivos do atraso da entrega das Casas Populares ao
Comtemplados.
Justificativa: O presente requerimento visa além de prestar contas erário publico, requer
também o acompanhamento e possíveis providências deste Legislativo.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

* Requerimento n.º 08/2017
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.

TRIBUNA – artigo 193 do R. I. - Da palavra Livre aos Vereadores
* 15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para uso em Tema Livre.

VOTAÇÃO DE PROJETOS
EMENDA ADITIVA
Emenda n.º 01/2017
ASSUNTO: Projeto de Resolução n.º 03/2017
ALTERA DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SETE BARRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Artigo 1º - Acrescenta o artigo 30-A ao Projeto de Resolução supra referido,
passando o mesmo a figurar com a seguinte redação:
“Artigo 30-A – Fica alterada a redação do Parágrafo 3º do Artigo
174 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, que
passará a figurar com a seguinte redação:”

“§ 3º A Câmara Municipal, independentemente de convocação,
reunir-se-á, anualmente, em sua sede, em sessão legislativa ordinária, de
10 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 10 de dezembro.”
Câmara Municipal de Sete Barras, em 15 de fevereiro de 2017.
RENAN FUDALLI MARTINS
Vereador
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Justificativa: O objetivo da presente Emenda é o de conciliar o texto da redação do
Regimento às mesmas datas previstas no Artigo 66 da Lei Orgânica Municipal,
especificamente no mês de fevereiro.

L.O.M.
“Artigo 66 – A Câmara Municipal reunir-se-á, em Sessão Legislativa anual, independente de
convocação, de 10 de fevereiro a 30 de junho e de 01º de agosto a 10 de dezembro.”
EXPLICAÇÃO PESSOAL – artigo 203 do Regimento Interno
15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para fazer o uso da palavra

ENCERRAMENTO

