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PAUTA
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1357ª – 23/05/2017
LEITURA DA BÍBLIA
* Salmo 016 – Robson de Sá Leite.

CHAMADA

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

CORRESPONDÊNCIAS

REPOSTA DE REQUERIMENTO:
Em reposta ao Requerimento nº 013/2017 de autoria do Vereador Renan Fudalli
Martins, solicitando a cessão de imóvel localizado na Rodovia SP-139 na altura do km
20+50 metros – Vila São, para fins de instalação de Posto de Informações Turisticas do
Municipio, informamos que após análise por parte da nossa área técnica, está Divisão
Regional manifesta-se favorável a cessão do imóvel ao Municipio.
Esclarecemos que para procedermos a formalização do Termo de Cessão de uso do referido
imóvel há necessidade do encaminhamento da seguinte documentação:
- Oficio do Senhor Prefeito Municipal solicitando a cessão de uso do imóvel;
- Projeto do relatório das atividades à serem desenvolvidas no local.
ENGº ORLANDO ARANTES
Diretor da 5ª Divisão Regional do DER
________________________________________________________________

OFICIO:
Assunto: Credito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.
Senhor Presidente
1. Notificamos a V.Exa. crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/05/2017:
 R$. 58.941,88 (cinquenta e oito mil e novecentos e quarenta e um reais e
oitenta e oito centavos),
 R$. 118,12 (cento e dezoito reais e doze centavos),
2. Os créditos foram efetuados na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº
822895/2015 – Operação 1023500-46, firmado com Municipio de Sete Barras,
assinado em 28/12/2015, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob gestão
do Ministério das Cidades, que tem por objetivo “Pavimentação de vias urbanas do
Municipio de Sete Barras”.
RAFAEL AUGUSTO FERNANDES ROSA
Gerente
GE – GOVERNO SANTOS/SP
MARIA CLÁUDIA CASSELLI
Superintendente Regional SE
Superintendência Regional Baixada Santista
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INDICAÇÕES
*Indicação n.º 103/2017
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 Salvador Domingos de França, altura do nº 1041.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que
transitam e residem no local, bem como dar maior segurança.
Autoria: ITALO DONIZETH COSTA RIBEIRO.
*Indicação n.º 104/2017
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 limpeza e Manutenção do Cemitério Municipal Localizado
no Centro (Perto da Casa da Agricultura).
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes.
Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO.
*Indicação n.º 105/2017
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 (principalmente a limpeza das
valas de escoamento de aguas) da Estrada Municipal do Bairro Pracatú e Laranjerinhas.
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, sendo que referida Estrada e o acesso a Fazenda São Francisco onde está localizada
a praça de eventos de rodeio, tendo programação nos finais de semana causando grande
movimentação na referida Estrada.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
*Indicação n.º 106/2017
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 que seja tomado providencia sobre os pombos que permanece
na Terminal Rodoviário na qual causam grande sujeira e podendo causar doenças.
Justificativa: A presente indicação visa atender a reclamação de vários Munícipes que fazem
uso do referido local, sendo que é muito prejudicial à Saúde.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
*Indicação n.º 107/2017
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 STB – 420 Bairro Rio Preto, Ipiranga e 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: RENAN FIDALLI MARTINS.
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REQUERIMENTOS
* Requerimento n.º 041/2017
Considerando que no ano de 2001 foi promulgado a Lei Municipal nº 1137/2001, na
qual autoriza o Poder Executivo a proceder a criação do Conselho Municipal de Transito.
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:
 Qual a atual composição do Conselho Municipal de Transito?
 Caso não houver o Executivo tem algum estudo ou previsão para a
nomeação do referido conselho.
Justificativa: O presente requerimento visa prestar informações a este Legislativo, bem
como com a composição do conselho, possamos normalizar o trânsito do Município.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
* Requerimento n.º 042/2017
Considerando que no ano de 2015 foi aprovado a Lei Municipal nº 1826/2015, na qual
autoriza o Poder Executivo a Proceder a Doação de Imóvel a Policia Militar do Estado de São
Paulo, para a mesma efetue a construção de prédio próprio;
Considerando ainda que a Policia Militar está ocupando atualmente um prédio da
Prefeitura, bem como o referido prédio não atendendo ao público.
Considerando finalmente que até o momento a Policia Militar não se manifestou para a
construção do referido prédio e nem a limpeza do Terreno está sendo realizando.
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 e DD.
Senhor Nelson Morais de Proença Junior, Comandante Interino 14º Batalhão da Policia
Militar, solicitando que seja encaminhada a está Casa de Leis quais os motivos até
presente data a obra não teve inicio, bem como qual previsão da construção.
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 EMENDA

* Projeto de Lei Complementar n.º 09/2017.
Autoria: Poder Executivo Municipal
Assunto: “INSTITUI O CÓDIGO DE POSTURAS 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

