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PAUTA
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1348ª – 21/03/2017
LEITURA DA BÍBLIA
* Salmo 007 – Roberto Aparecido Pedro.

CHAMADA
–

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

VOTAÇÃO DE ATA
* Ata da Sessão Ordinária: Nº 1.343º.

RECEBIMENTO DE PROJETOS
Projeto de Lei n.º 06/2017 - Autoria: Poder Executivo Municipal. Assunto: “DISPÕE
SOBRE AUTORIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR ANUALMENTE
CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE SORTEIO DE PRÊMIOS COMO MEIO DE
AUXILIO NA RECEITA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
TRÂMITE: REGIME URGÊNCIA
Projeto de Lei n.º 02/2017 - Autoria: Poder Legislativo Municipal. Assunto: “CRIA O
PROGRAMA „RUA DE LAZER‟ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
TRÂMITE: REGIME ORDINÁRIO

CORRESPONDÊNCIAS

OFICIO Nº. 093/2017 – S.A.
Senhor Presidente:
Ao cumprimenta-lo, venho através deste, indicar o Nobre Vereador Emerson Ramos de
Morais, como líder deste Governo junto a essa Câmara Municipal.
Sendo só para o momento, formulo ao ensejo, meus protestos de estima e consideração.
DEAN ALVES MARTINS
Prefeito Municipal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPOSTA DE REQUERIMENTO:
Oficio: 28/201
Ref. S/ Of. Nº 028/2017
REQUERIMENTO Nº 011/2017.
Na oportunidade onde temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, sirvo-me do
presente para responder o Vosso oficio supra citado.
Informamos que o veiculo não possui seguro. Os fatos aconteceram quando as conselheiras
Paula Caroline da Silva dos Santos Aguiar hoje atual coordenadora acompanhada Naira
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Gonçalves da Silva estavam terminando o seu expediente com destino a sede do Conselho
Tutelar quando na altura da Rua Alexandre Agenor de Morais, um veiculo Fiesta Sedan em
alta velocidade realizou uma curva aberta acertando a lateral do veiculo do Conselho Tutelar.
Depois da colisão entre os veículos, a condutora do Fiesta Sedan identificada como Vilma,
desceu do seu veiculo e seguiu em direção ao carro do Conselho Tutelar, tentando se
explicar que estava errada e conduzia o carro com um chinelo de dedo e que teria passado
creme nos pés fazendo escorregar seu pé do pedal do freio e ocasionando a colisão e se
dizia culpada pelo acidente, mas que não iria pagar o concerto do carro já que tratava de um
veiculo da Prefeitura.
As conselheiras tutelares solicitaram uma viatura da PM, que oficializaram em relatório o
acontecido e depois conduzindo as mesmas para a Delegacia para fazerem B.O.
Diante do acorrido o Coordenador da época o Sr. Wagner Muniz Ribeiro, comunicou via oficio
180/2016 CT os fatos, a Sra. Juliana Sátiro Presidente do CMDCA, para que tomasse as
devidas providências que o caso requeria, lembrando que o CMDCA é o órgão que cuida da
parte administrativa de interesse do Conselho Tutelar. A atual administração fez a
manutenção da parte da suspensão do veiculo, que foi afetada na colisão, para que o mesmo
pudesse circular com segurança sem prejuízo no atendimento do Conselho Tutelar que
necessita do veiculo para atender a sua demanda de serviço. A munícipe a Srª Vilma, acabou
assumindo a culpa e se comprometeu em ressarcir o erário sobre os valores do conserto. O
Conselho Tutelar aguarda a substituição provisória do veiculo para que o restante do reparo
seja realizado, para o CT não fique sem veiculo.
Sendo que tínhamos a informar, apresentamos a Vossa Senhoria os nosso protestos de
elevada estima e consideração e nos colocamos a disposição para envetuais duvidas e
esclarecimentos.
CONSELHO TUTELAR DE SETE BARRA /SP
Paula Caroline S. dos Santos Aguiar
Coordenadora do Conselho Tutelar.

CONVITE:
Evento com Show Beneficente em prol. Da “Casa Amigos da Vida”, na lanchonete Parada
da Búfala, localizada no Bairro Barra Ribeirão da Serra a realizar-se no dia 25 de março de
2017 a partir das 20h00min.
ADEMAR MIASHITA
Vereador.

INDICAÇÕES
*Indicação n.º 044/2017
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 escolar, dos alunos da Rede Municipal Ensino, sendo em melhores
condições de uso. (Veículos novos conforme determina a Lei), principalmente na rota do
Bairro Guapiruvu, bem como outros Bairros.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender e dar mais comodidade os
alunos da Rede Publica Municipal, sendo que transporte e prioridade da educação e direito
do aluno, bem como por se tratar de dar maior segurança.
Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************
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*Indicação n.º 045/2017
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 Júlio Prestes,
próximo a Rodoviária.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os Munícipes, bem como
devido ao grande fluxo de veículos na referida Rua.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 046/2017
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 Nazaré.
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.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 047/2017
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, na possibilidade de efetuar um reajuste
do auxilio alimentação criado pela Lei nº 1409/07, conforme os valores dos itens básicos
que compõem a Cesta Básica do DIEESE, aos beneficiários do “Programa Amigos da
Escola”, da Secretária Municipal da Educação.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de quem estão prestando os
devidos serviços, bem como atualizar os valores dos itens básicos que compõem a Cesta
Básica do DIEESE.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 048/2017
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 Antônio Teodoro de Souza.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que
transitam e residem no local, bem como dar maior segurança.
Autoria: FABIANO NAB0R DE ALMEIDA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 049/2017
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 Antônio
Teodoro de Souza, na altura do Bar do Hélio.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os Munícipes que transitam e
residem no local, bem como dar maior segurança.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 052/2017
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 a Manutenção e
Melhoria nas Pontes, no Bairro Guapiruvu/Formoso, referentes aos pontos Sitio Três
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Barras, próximo da entrada Fazenda Palmital Camarões, Sitio Novo Horizonte,
próxima da Igreja Católica e Alto do Guapiruvu, próximo da escola.
Justificativa: Os três Pontes se se encontram deterioradas no forro e nas travessas de
sustentação/longarina, bem como às travas que suportam as cabeceiras. Considerando a
referência três está necessitando de estudo e projeto especifico em concreto armado, visto
para conter melhor às enchentes constantes, que promovem erosões nas cabeceiras.
Autoria: CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 053/2017
Indico a mesa, dispensada 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: que seja efetuada colocação de
lombadas (quebra molas), na Rua Eldorado Paulista no trecho que compreende do nº 228
aos 290, Vila Ipiranga.
Justificativa: a presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes, para
reduzir os riscos de acidentes devido as alta velocidade praticada atualmente.
Autoria: ADEMAR MIASHITA.

REQUERIMENTOS
* Requerimento n.º 025/2017
Requeiro a Mesa, após ser ouvido o douto plenário nas formalidades regimentais, seja
oficiada a Empresa de Telefonia “VIVO”, solicitando o que segue:
 Que seja melhorado o sinal de telefonia celular no Município de Sete Barras,
especialmente no Bairro Barra do Ribeirão da Serra, visto que, a perda de sinal ocorre
com mais frequência na ocorrência de falta de energia elétrica;
 Que sejam disponibilizadas novas linhas de telefonia fixa no Município de Sete Barras
bem como ampliado o serviço de Internet Banda Larga para novos usuários;
JUSTIFICATIVA: O presente Requerimento visa dar maior qualidade nos serviços de
telefonia em nosso Município, visto a dificuldade de adquirir novas linhas de telefonia fixa, de
adquirir o serviço de internet Banda Larda bem como, e principalmente, melhorar as
constantes falhas de sinal de telefonia celular.
Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

* Requerimento n.º 026/2017
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 as seguintes informações e cópias:
 Encaminhar cópias documentais dos últimos contratos celebrados entre
Prefeitura Municipal com as Empresas Minas do Vale, Transcontilha e
Transescolar, relacionados ao Transporte Escolar Municipal.
Justificativa: O presente requerimento visa o acompanhamento do Legislativo em contratos
de grande relevância como estes.
Autoria: CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

* Requerimento n.º 027/2017
Considerando que o veículo “ônibus”, Placas CZA-5549, de propriedade da Prefeitura
Municipal de Sete Barras, conforme fotos, encontra-se sob cavalete no pátio da Prefeitura;
Considerando relatos dos responsáveis do Departamento Municipal de Transportes Escolar
que afirmam que referido veículo encontra-se nesta situação há aproximadamente um ano;
Considerando Finalmente que o Município vem sofrendo com a ausência deste veículo no
transporte escolar;
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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 as seguintes informações/ou documentos:
 Qual o nome desta oficina que tem responsabilidade de serviço sobre o veiculo acima
citado?
 Os serviços/peças propostos e/ou necessários ao reparo foram realizados/trocados?
 Qual o valor do orçamento dos serviços/peças? Quem autorizou o conserto?
 Já houve algum pagamento deste conserto, parcial ou total? Caso afirmativo, quem
assinou a liquidação de empenho, ou seja, quem assinou o recebimento do veículo com
o serviço realizado e as peças devidamente trocadas?
 Que seja encaminhado cópia integral do processo envolvendo o conserto do veículo
aqui indicado, desde a requisição até eventual pagamento.
 Quais as providências que vem sendo tomadas pela atual administração?
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo a prestar informações ao
Legislativo, bem como informar as partes interessadas.
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.
****************ORDEM DO DIA****************
VOTAÇÃO DE PROJETO
* 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

