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PAUTA
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1346ª – 07/03/2017
LEITURA DA BÍBLIA
* Salmo 005 – Fabiano Nabor de Oliveira.

CHAMADA
–

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

CORRESPONDÊNCIAS

CONVITE:
O Nobre Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor convida para a Sessão Solene com a
Finalidade de homenagear o Dia do Consumidor, dia 17/03/2017 às 10Horas, Palácio 9 de
Julho, Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 – Ibirapuera/SP – Plenário “Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira”
JORGE WILSON
Xerife do Consumidor
DEPUTADO ESTADUAL

Oficio nº 075/2017:
Agendamento de Reunião com todos os Vereadores desta digníssima Casa de Leis, para o dia
10/03/2017 (sexta feira) às 15horas, na Câmara Municipal de Sete Barras, para tratar do
Projeto de Lei em questão (revisão salarial dos servidores da Prefeitura).
ÓTAVIO DIAS DA ROSA SHIMODA
Presidente
Sindicato dos Serv. Públicos Municipais do Vale do Ribeira.

REQUERIMENTO
Carapicuíba:

Nº

024/2017

–

Câmara

Municipal

de

Requeiro a Mesa, ouvido a Douto Plenário dispensadas as formalidades legais, em regime de
urgência. Para inclusão na pauta da Ordem do Dia da presente sessão que seja, remetido
oficio ao Sr. Presidente da Câmara Federal, Senado Federal, lideres de bancada, no sentido
de manisfetar o repúdio à proposta da Reforma da Previdência apresentada pelo Governo
Federal e que seja enviada cópia do presente requerimento para todas as Câmaras do Estado
de São Paulo, solicitando apoio para a presente propositura.
PROFESSORA CIDA CARLOS
Vereadora
Câmara Municipal de Carapicuíba.
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Oficio nº 121/2017-SS:
Vimos pelo presente informar a realização da Audiência Publica da Secretária Municipal de
Saúde nas dependências da Câmara Municipal de Sete Barras no dia 09/03/2017, a partir das
09:00 horas.
LUCIA MARIA DE LIMA MAIA
Secretária Municipal de Saúde.

CONVITE:
A Secretária Municipal de Saúde, venho por meio deste, convida-lo a participar da 1º
Conferência Municipal da Saúde da Mulher – “Saúde das Mulheres, Desafios para a
Integralidade com Equidade”, trabalhando no eixo da violência contra mulher. Que realizará
no Dia 08 de março de 2017, inicio as 08:00 horas, local CCI.
LUCIA MARIA DE LIMA MAIA
Secretária Municipal de Saúde.

Oficio nº 005/2017
Venho por me desta informar Vossa Senhoria que a APAE de Sete Barras realizará uma
quermesse no dia 11/03/2017, a partir das 19h, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Sete
Barras.
ADELMO M. FRANÇA
Presidente

CONVITE:
À Câmara Municipal de Iguape tem a honra de convidar Vossa Senhoria para Sessão Solene
comemorativa do Dia Internacional da Mulher, a se realizar em 08 de março de 2017, em sua
sede situada à Rua das Neves, 01 – Centro Histórico.
Na cerimônia serão agraciadas com o “Diploma Mulher Cidadã” mulheres que se descataram
em atividades de reconhecida relevância para o Município.
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE – Estância Balneária
JOÃO CARLOS SPINULA
Presidente.

INDICAÇÕES
*Indicação n.º 019/2017
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 Placas de Denominação de Logradouros e
próprios Públicos do Município de Sete Barras.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os Munícipes, sendo de
extrema importância para os cidadãos que transitam pelo Município.
Autoria: FABIANO NABOR DE OLIVEIRA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************
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*Indicação n.º 026/2017
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 a pavimentação
asfáltica na Rua São Gabriel, localizado na Vila São João.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os munícipes.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 027/2017
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 na Rua José
Espirito Santo, localizada no Jardim Magário.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que
transitam e residem no local, bem como dar maior segurança.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 028/2017
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 a pavimentação
asfáltica na Rua Espirito Santo, localizada no Jardim Magário, sendo no trecho que
compreende no final da Rua.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os munícipes.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 029/2017
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 e manutenção de luminárias na
Rua Direitos Humanos, próximo à APAE.
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 030/2017
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 efetuada Manutenção e
Patrolamento da estrada Municipal do Bairro Rio Preto.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que
transitam e residem no local, principalmente para atender a escoação agrícola e transporte
do ônibus escolar.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

REQUERIMENTOS
* Requerimento n.º 14/2017

Considerando - TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, assinado entre a Prefeitura Municipal de
Sete Barras e o Ministério Publico do Meio Ambiente, sendo este vencido em março de 2015, após o
vencimento o Prefeito anterior fez a indicação do local para a construção do referido Centro de
Zoonoses para o Jardim Magário, sem consulta popular, visto a complexidade do caso.
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Considerando que questionamentos posteriores foram feitos pela sociedade civil organizada
(CMDRS, Associação Jardim Magário, Cooperativa Municipal/ COOPAFASB, etc.), não concordando
com o local visto que administração anterior já tinha construído duas repartições, para apreensão dos
animais, vacinas, entre outros cuidados pertinentes, fato que confronta também com às exigências da
Vigilância Sanitária, por ser lado da UDAF – Unidade de Distribuição da Agricultura Familiar Municipal.
Considerando ainda a contrariedade de moradores da localidade, representado pela sua
associação.
Considerando Finalmente, 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 prestar as seguintes informações se a atual administração tem
conhecimento e qual o andamento que se está dando ao caso, se foi indicado outro lugar, se sim
detalhar o local? Ressalvo que acompanho o caso desde janeiro de 2013.
Justificativa: É uma obrigatoriedade os Municípios possuírem centro de zoonoses, para captura dos
animais, lhes dando o devido tratamento, notificando e responsabilizando monetariamente seus
proprietários conforme Lei Municipal vigente, que soltam, abandonam em estradas rurais, vias
logradouros públicos etc.
A não observância do problema acarreta danos, acidentes, maus tratos aos animais de pequeno
médio grande porte.

Autoria: CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES.

*********************************************************************************************************************************************************************************************

* Requerimento n.º 15/2017
Considerando que tendo em vista o convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sete Barras
e o Governo Estadual/Cati Programa Microbacias Hidrográficas acesso ao mercado com oposte
financeiro do Banco Mundial. As obras foram iniciadas na gestão passada no trecho corresponde aos
Bairros Formoso e Guapiruvu, preiteado inicialmente pela Cooperativa Cooperagua sediada no
Guapiruvu.
Considerando que vários apontamentos foram feitos pela CATI de Sorocaba acompanhada também
pelas comunidades onde o projeto percorre. Ao final averiguou-se que não foi seguido na integra o
projeto inicial, houve, porém um relatório conclusivo que apurou várias irregularidades, sendo
prorrogado por três vezes.
O TCU – Tribunal de Contas da União, quando da aprovação decidiu pela devolução de todo o valor
conveniado. A administração passada se encerrou e não devolveu o recurso.
Considerando ainda a contrariedade de moradores da localidade, representados pelas suas
associações.
Considerando Finalmente, 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 prestar as seguintes informações se a atual administração fez a
devolução do recurso citado? Se sim, qual o montante do valor? Restaram serviços pendentes da
obra a serem concluídos, pois há nas laterais da estrada tubos e diâmetros diferentes que precisam
ser assentadas melhorando a drenagem no local que sofre inundações constantemente, à
administração tem previsão para este pronto de atendimento?
Justificativa: Tal serviço precisa ser finalizado, o recurso devolvido por ser uma determinação da
justiça e principalmente por que inviabiliza a Prefeitura de acessar outros recursos da mesma
natureza, para implantar em outras estradas do Município. O CADIN e CALQ poderão ser empecilhos
para esse tipo de transação com o Banco Mundial e Governo do Estado. Acrescentando ainda que os
valores disponíveis para o Município, via Microbacias CATI – Banco Mundial será setecentos mil reais
e a contrapartida do Município de 10% agora é dispensada.

Autoria: CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

* Requerimento n.º 16/2017
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,
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solicitando informações quanto ao transporte de alunos para Faculdade executado pela
empresa particular Mina do Vale:
 Cópias dos documentos acerca do certame;
 Cópias de publicações do Edital;
 Cópias do contrato;
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo esclarecimentos aos munícipes e
parlamentares desta casa.
Autoria: ADEMAR MIASHITA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

* Requerimento n.º 19/2017
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 esclarecimentos sobre gastos com o carnaval 2017:







Escolas de samba e grupos carnavalescos;
Sonorização e divulgação do evento;
Transportes de terceiros;
Equipe de segurança particular;
Infraestrutura e ornamentos;
Confecção de roupas, fantasias e adereços;

Bem como, o valor arrecadado dos alugueis de espaços cedidos a comerciantes temporários
e afins.
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo a prestação de contas do carnaval
para a população e parlamentares.
Autoria: ADEMAR MIASHITA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

M
ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS
Entrega da Moção de Aplausos a Professora Maria da Neves de Souza
TRIBUNA – artigo 193 do R. I. - Da palavra Livre aos Vereadores
* 15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para uso em Tema Livre.
****************ORDEM DO DIA****************
VOTAÇÃO DE PROJETO
* Projeto de Lei n.º 04/2017.
Autoria: Poder Executivo Municipal
Assunto: “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
* Projeto de Lei n.º 05/2017.
Autoria: Poder Executivo Municipal
Assunto: “DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ARTIGO 4º, DA LEI MUNICIPAL Nº
991/98, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
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* Projeto de Lei n.º 01/2017.
Autoria: Poder Legislativo Municipal
Assunto: “DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SETE BARRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
* Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal n.º 12.
Autoria: Poder Legislativo Municipal
Assunto: “ALTERA O INCISO III DO ARTIGO 76 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE SETE
BARRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
EXPLICAÇÃO PESSOAL – artigo 203 do Regimento Interno
15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para fazer o uso da palavra

ENCERRAMENTO

