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PAUTA
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1349ª – 28/03/2017
LEITURA DA BÍBLIA
* Salmo 008 – Robson de Sá Leite.

CHAMADA
–

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

RECEBIMENTO DE PROJETOS
Projeto de Lei n.º 07/2017 - Autoria: Poder Executivo Municipal. Assunto: “DISPÕE
SOBRE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO PARAGRAFO 1º E ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL N.º
1869/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
TRÂMITE: REGIME ORDINÁRIO.
Projeto de Lei n.º 08/2017 - Autoria: Poder Executivo Municipal. Assunto:
“AUTORIZA O MUNICIPIO DE SETE BARRAS A CELEBRAR CONVÊNIO COM O SANTOS
FUTEBOL CLUBE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
TRÂMITE: REGIME URGENTE.
´

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: Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate)
Valor R$. 3.099,02 – Data Emissão 03/03/2017 – Parcela 001
Valor R$. 861,55 – Data Emissão 03/03/2017 - Parcela 001
Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ministério da Educação.

________________________________________________
RESPOSTA DE REQUERIMENTO:
Em resposta ao Requerimento n.º 016/2017 do Vereador Ademar Miashita,
informamos que esta Administração não realizou certame licitatório com qualquer empresa
para transporte de alunos para a faculdade.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Requerimento n.º 003/2017 do Vereador Ademar Miashita,
informamos que a Lei do Portal de Transparência só começou a vigorar no ano de 2013,
conforme Decreto Estadual nº 59.161/2013, assim, odedecendo ao Decreto, a
municipalidade tomou as providências quanto a publicação das informações a partir do
exercício de 2013, seguem os links para melhor elucidar o assunto.

2

https: //governo-sp.jusbrasil.com.br/legislação/1034774/decreto-59161-13
https: //www.planalto.gov.br/ccivil 03/ato2011-2014/2011/lei/112527.htm
https: // www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/lcp131.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Requerimento n.º 002/2017 do Vereador Ademar Miashita, vimos
informar o que segue:
1. Quanto aos contratos das empresas envolvidas nas contas “resto a pagar”, estamos
encaminhando os documentos em mídia digital, devido a quantidade de cópias e custos para
a Prefeitura;
2. Quanto aos comprovantes de pagamento de resto a pagar as empresas, o nobre vereador
não mencionou qual período se trata a solicitação;
3. Referente ao Item 3, estamos encaminhando mídia digital dos restos a pagar, tendo em
vista que também não é mencionado o perido;
4. Quanto ao Item 4, estamos encaminhando relação de obras em andamento, uma vez que
na solicitação não consta o período a ser informado;
5. Quando ao Item 5, o Nobre Vereador não elucidou quais seriam esses e para que
obra/finalidade, ficando assim prejudicada a informação.
DEAN ALVES MARTINS
Prefeito Municipal

INDICAÇÕES
*Indicação n.º 050/2017
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 Quadra do Bairro Barra Ribeirão da Serra (
pintura, solda das traves e limpeza em geral).
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os Munícipes que fazem uso
desse espaço.
Autoria: ROBERTO APARECIDO PEDRO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 051/2017
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 (buracos na Rua) na Rua Dr. Aparecido Souza Dias na altura do nº 238, Vila
São João.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes, sendo que
encontra vários buracos na referida rua, causando grandes transtornos aos pedestres que
transitam e residem no local.
Autoria: ROBERTO APARECIDO PEDRO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 054/2017
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 manutenção e instalação de luminárias na
Rua Francisco Lorena 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: ÌTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************
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*Indicação n.º 055/2017
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 Aquisição ou manutenção do Placar Eletrônico do Ginásio
de Esporte “Sebastião de Souza”.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de funcionários do Setor e
também de equipes participantes do Campeonato Municipal de Futebol de Salão.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 056/2017
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 na possibilidade de criar um programa na qual de suporte
médico e social para os dependentes químicos e moradores de Rua de nossa Cidade.
Justificativa: A presente indicação visa atender pedidos de munícipes, bem como melhorar a
qualidade de vida dos mesmos.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

*Indicação n.º 057/2017
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 recuperação e manutenção dos banheiros públicos do
terminal rodoviário e praça da matriz.
Justificativa: A presente indicação visa atender pedidos de munícipes que fazem uso do
local.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 058/2017
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 manutenção e instalação de luminárias na
Rua Antônio Teodoro de Souza, altura do nº 542 (em frente a pista de patinação), 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: EDSON DE LARA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 059/2017
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 dos Bancos da Praça do Jardim Magário
(pista de patinação).
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de munícipes que fazem uso do
espaço.
Autoria: EDSON DE LARA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 060/2017
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 manutenção e instalação de luminárias na
Rua Projetada, altura do nº 50 (inicio da rua) na Vila Soares.
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.
*********************************************************************************************************************************************************************************************
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Indicação n.º 061/2017
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 na Boca de lobo e colocação de manilhas na Rua Espirito Santo, altura do nº
179, Jardim Magário.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes, sendo que
encontra vários buracos na referida rua, causando grandes transtornos aos pedestres que
transitam e residem no local.
Autoria: EDSON DE LARA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 062/2017
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 no Terreno da Prefeitura, localizado na Rua Santo Antônio com final da Rua
João Gomes de Lima, na qual tem um Mini Campo de Futebol.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes, sendo que
no referido Mini Campo de Futebol atende várias crianças, fazem uso para momentos de
lazer, bem como o local é único espaço de lazer no referido Bairro.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

Indicação n.º 063/2017
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: retornar o itinerário do ônibus da linha
Ipiranga/Nazaré tendo como referencia no seu ponto final, o sítio do Sr Cesário. Esse carro
atualmente sai as 17:20 da rodoviária onde seu destino final é o Bairro Rio Preto.
Justificativa: a presente indicação visa atender munícipes dos bairros em questão.
Autoria: ADEMAR MIASHITA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************

REQUERIMENTOS
* Requerimento n.º 023/2017
Considerando, que e estrada Municipal STB – 361 “Vereador Mario Hanashiro (Conchal
Branco)”, encontra-se em precárias condições de tráfego, apresentando vários pontos de
buracos, erosões lateral, trecho sem asfalto, problemas relacionados à drenagem, etc..
Considerando ainda que membros de Associação de Bairros, população local, comissão de
estradas Municipais e Bananicultores da Região e Câmara Municipal.
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:
 Informar referente à recuperação da estrada em questão, caso haja
levantamento preliminar?
 Valores estimados;
 Prazo previsto para execução da obra de recuperação.

Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo a prestar informações ao
Legislativo, bem como informar as partes interessadas
Autoria: ADEMAR MIASHITA.
*********************************************************************************************************************************************************************************************
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* Requerimento n.º 029/2017
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 na possibilidade de se implantar uma Ouvidoria na Unidade de Pronto
Atendimento, criando assim um canal permanente de comunicação entre o usuário de
Serviço Publico e aquela unidade de saúde, para um rápido recebimento de manifestação
diversas, tais como reclamações, sugestões, reivindicação, elogios e denuncia.
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo criar um canal permanente de
comunicação entre a população com unidade de saúde, sendo de extrema importância para
a melhoria dos atendimentos prestados.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.

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

ENCERRAMENTO

