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PAUTA
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1355ª – 09/05/2017
LEITURA DA BÍBLIA
* Salmo 014 – Ítalo Donizeth Costa Roberto.

CHAMADA

–
***************EXPEDIENTE****************

RECEBIMENTO DE PROJETOS
Projeto de Decreto Legislativo n.º 01/2017 - Autoria: Poder Legislativo Municipal.
Assunto: “DISPÕE SOBRE REPROVADAS DAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DE SETE BARRAS, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
TRÂMITE: REGIME ORDINÁRIO.

CORRESPONDÊNCIAS

RESPOSTA DE REQUERIMENTO:
Em resposta ao Requerimento nº 031/2017 do Vereador Claudemir José Marques, sobre qual
solicita prestações de contas referentes a Lei 1805/2015, custeio de serviços de Iluminação
Publica, sobre o assunto, informamos que as prestações de contas são feitas diretamente
com a Prefeitura, motivo pelo qual a solicitação deve ser encaminhada à mesma.
ELEKTRO Eletricidade e Serviços
Ana Bernusi
Gerência de Relacionamento Personalizado de Clientes.
________________________________________________________________
Em resposta ao Requerimento nº 026/2017 do Vereador Claudemir José Marques, encaminho
cópias dos contratos entre a Prefeitura Municipal e as Empresas que prestam serviço junto
ao setor de Transporte Escolar, quanto ao requerimento nº 027/2017, a Secretária Municipal
de Administração e Finanças ficará designada em atender ao solicitado.
Tânia Maria Fudalli Florêncio
Secretária Municipal de Educação.

INDICAÇÕES
*Indicação n.º 087/2017
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 nos seguintes
Bairros da Zona Rural:
 Bairro Mamparra, Onça Parda, Descalvado, Itaguá, Votupoca e Olhos
D’Agua.
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Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que
transitam e residem nos referidos Bairros, bem como dar maior segurança.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*Indicação n.º 089/2017
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 e patrolamento da estrada Municipal do Bairro
Pracatú.
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: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*Indicação n.º 090/2017
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 instalação de Luminárias e recuperação das já existentes
da Praça Bernadete Marques Barbosa Localizada na Vila São João (em frente à Igreja
Católica).
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que fazem
uso desta praça.
Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS.
*Indicação n.º 091/2017

Considerando que, atualmente o local denominado Velório Municipal
encontra-se em mal estado de conservação tendo este:
a) Vidros quebrados (vide parede de acesso ao interior);
b) Telhado parcialmente quebrado ( vide fachada);
c) Paredes com pintura descascando;
d) Padrão de higiene mínimo necessário;
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: “Viabilizar reforma e melhoria no Velório Municipal”.
Justificativa: A presente indicação objetiva: conforto, bem estar e respeito às
famílias, parentes e amigos nos momentos de luto.
Autoria: ADEMAR MIASHITA.
*Indicação n.º 092/2017
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 instalação de Luminárias e recuperação das já existentes
da Praça da Juventude, Localizada no Jardim Magário.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que fazem
uso desta praça.
Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS.
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REQUERIMENTOS
* Requerimento n.º 035/2017
Considerando que a Vivo Telecomunicação presta serviço para o Vale do Ribeira e o
Munícipio de Sete Barras;
Considerando que os usuários apresentaram um abaixo assinado nesta Casa de Leis;
Considerando ainda que os usuários da operadora Vivos vêm reclamando muito da falta
de sinal e ampliação das linhas de telefonia fixa;
Considerando finalmente que temos 60% de moradores que residem na Zona Rural e
não está ocorrendo ampliação de sinal;
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 na Zona Rural destacando o 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: RENAN FUDALLI MARTINS.
* Requerimento n.º 036/2017
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 que seja encaminhada a esta Casa de Leis a seguinte informação referente ao
Campo de Futebol, localizado no Bairro Barra Ribeirão da Serra:
 Se o referido Campo se encontra em propriedade do Poder Publico ou
particular;
 Se área utilizada pelo referido campo, existe um documento de cessão
de uso ou doação.
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo dar os devidos esclarecimentos aos
usuários da referida praça de esporte, bem como regularizar uma possível irregularidade.
Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS.
* Requerimento n.º 037/2017
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 “Copias do relatório do sistema de Controle Interno e do Relatório de
Gestão Fiscal”. Em obediência a Lei Municipal Nº1836/2016, nos termos que dispõe o
artigo 31,70 e 74 da constituição Federal e paragrafo único do artigo 54 e 59 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e o Comunicado nº 32, da SDG do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Justificativa: O presente requerimento tem por finalidade:
a)
b)
c)
d)

Avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual;
A execução dos programas do governo;
O orçamento do município;
Eficácia e eficiência da: - Gestão Orçamentaria,Financeira e Fiscal, etc.

Autoria: ADEMAR MIASHITA.
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* Requerimento n.º 038/2017
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 que seja encaminhada a está Casa de Leis a relação do código do consumidor
e denominação onde fica o imóvel de todas as contas paga pelo Poder Executivo
Municipal (Zona Rural e Urbana) das seguintes prestadora de serviço Elektro, Sabesp e
Telefonia (todas as operadoras), relativo ao último 12 meses.
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo dar os devidos esclarecimentos ao
legislativo Municipal, bem como dar transparência as contas Municipais.
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 Lei n.º 12/2017.
Autoria: Poder Executivo Municipal
Assunto: “AUTORIZA O MUNICIPIO DE SETE BARRAS A EFETUAR O PROTESTO DE TITULOS
EXECUTIVOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, BEM COMO AUTORIZA O MUNICIPIO A
REGISTRAR OS DEVEDORES EM ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO OU PROMOVAM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES”.
EXPLICAÇÃO PESSOAL – artigo 203 do Regimento Interno
15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para fazer o uso da palavra.

ENCERRAMENTO

