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PAUTA
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1347ª – 14/03/2017
LEITURA DA BÍBLIA
* Salmo 006 – Ítalo Donizeth Costa Roberto.

CHAMADA
–

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

RECEBIMENTO DE PROJETOS
Projeto de Lei n.º 03/2017 - Autoria: Poder Legislativo Municipal. Assunto: “DISPÕE
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O PERCENTUAL DA DIFERENÇA ENTRE OS
PREÇOS DA GASOLINA E ETANOL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
TRÂMITE: REGIME ORDINÁRIO

CORRESPONDÊNCIAS

COMUNICADO:
O Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
comunica a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Sete Barras:
Programa: PAR – Plano de Ação Articuladas - TD
Valor R$. 230.210,00 – Data Emissão 29/12/2016 – Parcela 01.
Programa: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Quota 001 – Data Emissão 16/02/2016 - Valor R$. 164.200,79.
Quota 012 – Data Emissão 13/01/2017 – Valor 91.628,45.
Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ministério da Educação.

OFICIO ESPECIAL CIRCULAR:
A Câmara Municipal da Ilha Comprida, informa a composição do seus membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Ilha Comprida, Biênio 2017/2018 - Presidente: Maurisfran
Santos do Nascimento - PSB, Vice-Presidente: Andressa Marques Moreira Ceroni – SD, 1º
Secretário: Daniel da Silva Ramos – PDT e 2º Secretário: Mozart Roberto Silvestre – Rede
Sustentabilidade.
MAURISFRAN SANTOS DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara.
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INDICAÇÕES
*Indicação n.º 031/2017
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, as seguintes reivindicação, melhorias no cemitério da Barra do
Ribeirão:
 Roçada e limpeza dentro e no entorno do referido local;
 Término de construção de muros entorno do cemitério;
 Melhorias no acesso ao portão (cascalhamento ou pavimento);
 Construir um ambiente para velório, bem como banheiros
masculino/feminino e cozinha;
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo atender aos munícipes que
residem no entorno, bem como, aos parentes que visitam seus entes queridos. Uma vez que,
durante o exercício anterior e atualmente o cemitério encontra se em estado deplorável e de
completo abandono.
Autoria: ADEMAR MIASHITA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 032/2017
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, as seguintes reivindicações, melhorias na escola
municipal/estadual Governador Armando De Salles Oliveira, localizada no bairro Votupoca:
 Adequação e separação etária dos banheiros para as crianças do ensino
fundamental seguindo normas técnicas;
 Implantar bebedouros para as crianças do ensino fundamental seguindo
normas técnicas;
 Designar ao Diretor a presença constante no horário de aulas da rede
municipal;
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo atender os alunos regularmente
matriculados na rede municipal de ensino, proporcionando maior segurança e conforto.
Autoria: ADEMAR MIASHITA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 033/2017
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 Academia ao Ar Livre, localizada próximo ao
Campo Municipal de Futebol.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que fazem
uso local.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 034/2017
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 (limpeza de manilhas com retro) e
patrolamento da estrada Municipal do Bairro Macuco.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que
residem no local, bem como para atender a escoação agrícola e o transporte do Ônibus
Escolar.
Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

3

*Indicação n.º 035/2017
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 Pintura da Faixa de Pedestres por toda extensão do
Município.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os Munícipes, sendo de
extrema importância para os cidadãos que transitam pelo Município.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 036/2017
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 na
calçada que se encontra na Rua Manoel Clemente de Oliveira, na altura do nº 296,
Jardim Nossa Senhora Aparecida.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes sendo que
encontra um buraco na referida rua, causando grandes transtornos aos pedestres que
transitam e residem no local.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 037/2017
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 o
envio do Projeto de Lei dispondo sobre a Doação a Câmara Municipal de Sete Barras do
imóvel atualmente utilizado como sede do Legislativo Municipal, imóvel este cedido
conforme prevê a lei 1263/2003.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo regulamentar o Imóvel que atualmente é
utilizado como sede do Legislativo Municipal.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 038/2017
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 Bom Jesus de Iguape, altura do nº 324, na Vila São João.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que
transitam e residem no local, bem como dar maior segurança.
Autoria: EDSON DE LARA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 039/2017
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 no
Bueiro e calçada Rua Quirino Nunes da Silva, na altura do nº 102, Centro.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes sendo que
encontra um buraco na referida rua, causando grandes transtornos aos pedestres que
transitam e residem no local.
Autoria: EDSON DE LARA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 040/2017
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 colocação de
lombadas (quebra mola), na Rua Ascedina Augusta Duarte nº 248, Jardim Magário.
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Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes, bem como
na referida Rua se encontra “E.M.E.I – Tempo Feliz”, que possuem grande trafego de
veículos.
Autoria: EDSON DE LARA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 041/2017
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 setor competente o fornecimento de café da manhã aos trabalhadores da cidade,
que exercem atividades na zona rural em toda a linha de produção de Bananas, ou seja, do
plantio até a embalagem e transporte. Referido Café da manhã, a exemplo de outros
Municípios, poderá ser fornecido através de uma Casa do Trabalhador ou mesmo através de
um veículo que se desloque pela cidade.
Justificativa: Referida indicação visa atender o anseio desses trabalhadores, que
diariamente acordam cedo, e por muitas vezes vão ao trabalho sem terem realizado seu
café da manhã. Espero que a Prefeitura Municipal se interesse pelo caso e viabilize estudo
visando a implantação desse serviço, proporcionando à essa classe de trabalhador um
benefício saudável no seu dia a. dia.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 042/2017
Indico a 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 limpeza dos
cemitérios do Centro e da Barra.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender as reclamações dos munícipes
que estão alegando o local estar muito sujo.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 043/2017
Indico a 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 disponibilizado um veículo
para o transporte dos pacientes da hemodiálise.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender e dar mais comodidade aos
pacientes que necessitam do transporte para fazer o tratamento da Hemodiálise.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

REQUERIMENTOS
* Requerimento n.º 020/2017
Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades regimentais, seja
oficiado ao Exmo. Senhor Ney Akemaru Ikeda, Diretor Regional DAEE, Viabilizar a
possibilidade de fazer Doação de uma Escavadeira sobre Esteiras, uma carreta, um
Caminhão Munck e um caminhão Basculante.
Justificativa: O presente pedido de doação seria de extrema importância ao Município, para
a conservação de estradas, com finalidade de atender pequenos agricultores, sendo a
Prefeitura necessita de equipamentos para ajudar na composição da frota Municipal.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************
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* Requerimento n.º 021/2017
Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades regimentais, seja
oficiado ao Exmo. Senhor Arnaldo Jardim, Secretário Estadual de Agricultura e
Abastecimento, Viabilizar que o Município de Sete Barras seja incluído no Programa Melhor
Caminho um trecho de Estrada Rural de aproximadamente 15 Km, que compreende a
Estrada Municipal STB 443 “Jose Fernandes Ribeiro”.
Justificativa: O presente pedido visa atender os Munícipes, sendo grande fluxo de veículos
na referida estrada, incluindo principalmente o transporte escolar e a escoação agrícola.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

* Requerimento n.º 024/2017

Considerando a reunião com a Associação do Bairro Rio Preto realizada recentemente, onde em
umas das suas abordagens se questionou a falta constante de agua nesta comunidade.
Considerando que na Gestão Legislativa passada houve devolução de recurso para a Prefeitura,
solicitando que este fosse designado para contratação de uma empresa especializada no ramo de
captação de água, respondendo assim a demanda ora apresentada pela população.
Considerando ainda a contrariedade de moradores da localidade, representado pela sua
associação. A reclamação se sustenta uma vez que a sociedade local questiona a eficiência da obra
no atual momento, que não atende o objetivo para a qual se se originou.
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 a respeito:
 Cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura e a empresa que realizou a obra;
 A atual administração tem conhecimento do caso? Se sim, quais as providências foram
tomadas?
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo simplesmente a transparência das ações de
cunho administrativo Municipal, bem como atender os anseios da população reclamante.

Autoria: CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES.

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

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 01/2017.
Autoria: Poder Executivo Municipal
Assunto: “DISPÕE SOBRE REPOSIÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL”.
EXPLICAÇÃO PESSOAL – artigo 203 do Regimento Interno
15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para fazer o uso da palavra

ENCERRAMENTO

