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PAUTA
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1358ª – 30/05/2017
LEITURA DA BÍBLIA
* Salmo 017 – Ademar Miashita.

CHAMADA

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

RECEBIMENTO DE PROJETOS
Projeto de Lei n.º 13/2017 - Autoria: Poder Executivo Municipal. Assunto: “DISPÕE
SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO PARA CEDER O USO DE IMÓVEL DE
PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS À COOPERATIVA DE
AGRICULTORES FAMILIARES DE SETE BARRAS – COOPAFASB E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS”.
TRÂMITE: REGIME ORDINARIA.

CORRESPONDÊNCIAS

Oficio nº 052/17 – PRE/CIR:
Prezado (a) Vereador (a)
Tramitam na Assembleia Legislativa, os Projetos de Lei 57, que trata do parcelamento dos
devedores do ICMS, e 253, que parcela divida do IPVA e anula suas multas.
A aprovação de ambos gerará uma Receita extra para o Estado, da ordem de 2,4 bilhões,
dos quais 700 milhões serão repassados para os municípios.
Em razão disso, e estado os Projetos prontos para irem a votação, é que estamos
preparando uma grande mobilização de Prefeitos, para estarem no próximo de 30 de maio, a
partir das 13 horas, no Auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa, com o
proposito de sensibilizarmos os Deputados para a importância termos a APROVAÇAO
IMEDIATA dessas matérias, cujos efeitos serão de, com esse dinheiro novo e inesperado,
desafogar e socorrer os cofres dos municípios, que necessitam de recursos para continuarem
de portas abertas.
Como nesse dia, o Govenador estará na Assembleia sancionando a Lei dos vinte primeiros
Municípios de interesse Turístico, matéria também do interesse de todos termos uma razão a
mais para participamos da mobilização ora proposta.
Lembramos que as reivindicações coletivas são ouvidas, respeitados e antendidas
quanto todos participam, justamente para não pairar do interesse de todos.
Certos de contarmos com sua decisiva presença e participação receba nossas melhores
Saudações Municipalistas
CARLOS CRUZ
Associação Paulista de Municipios.
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CONVITE:
Festa de Santo Antônio de Pádua
Bairro Itopamirim de Baixo
Sete Barras – SP
Programação Religiosa
Triduo – dias 8, 9 e 10 as 19h30
13/06 – Dia do Padroeiro - Missa Solene às 19h30
10/06 – Tradicional quermesse
Programação Recreativa
10/06 – Tradicional Quermesse com comidas típicas, bingos e muita
diversão, a partir das 19h30.
A
DIREÇÃO

INDICAÇÕES
*Indicação n.º 108/2017
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 efetuado a Manutenção e
Patrolamento da estrada Municipal STB 433 do Bairro Kakubo.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os munícipes do referido Bairro.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*Indicação n.º 109/2017
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 efetuado a reconstrução da
Ponte que atravessa o “Canal Varadouro” no Bairro Itopamirim de Baixo.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os munícipes do referido Bairro,
sendo que a via e principal acesso de muitos estudantes, bem como a referida travessia esta
sendo improvisada e com risco iminente de acidente.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*Indicação n.º 110/2017
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 efetuado a Melhoria de
acesso ao Bairro Itopamirim de Baixo na possibilidade de inclusão de
aproximadamente de 400 metros de asfalto para pavimentação.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os munícipes do referido Bairro.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*Indicação n.º 111/2017
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 efetuado a Melhoria e
limpeza no canal de drenagem próximo ao antigo campo de futebol e áreas
adjacências.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os munícipes do referido Bairro.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
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*Indicação n.º 112/2017
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 efetuado a Manutenção e
Melhoria de uma cratera que esta se formando próxima a rua sentido ao Restaurante
Kital e seu devido aterro, no Bairro Itopamirim de Baixo.
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo atender os munícipes do referido Bairro.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
*Indicação n.º 113/2017
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 fiscalização e manutenção dos aparelhos danificados, bem
como a limpeza regular nas Academias ao Ar Livre, existentes em nosso Município.
Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes que fazem
uso local, bem como dar maior segurança e comodidade para os mesmos.
Autoria: ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO

REQUERIMENTOS
* Requerimento n.º 042/2017
Considerando que Município de Sete Barras já foi realizado 2 (dois) cursos ETEC – Escola
Técnica Estadual, na qual teve amplo sucesso e aproveitamento.
Considerando ainda que os jovens do Município nos procuram sempre, preiteando novos
oportunidades e novos cursos da Referida Entidade.
Considerando finalmente que nossa região é carente de cursos técnicos, sendo que os
jovens necessitam de oportunidade de capacitação para o mercado de trabalho.
Requeiro à Mesa, ouvido o douto plenário, observadas as formalidades regimentais, que
seja oficiado o Senhor Marcio França, DD. Secretario de Desenvolvimento, Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação e DD. Senhora Laura Laganá, Diretora Superintendente do
Centro de Paula Souza – Polo Registro, solicitando que viabilize que sejam destinados
novos cursos técnicos para o Município de Sete Barras.
Justificativa: O presente requerimento tem por objetivo atender aos jovens, bem como
será de extrema importância os cursos para capacitação, sendo que o Município e carente de
formação de cursos técnicos.
Autoria: RENAN FUDALLI MARTINS.
* Requerimento n.º 043/2017
Requeiro à Mesa ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades regimentais, seja
oficiado ao Exmo. Senhor Orlando Arantes, Diretor Regional DER - Cubatão,
Viabilizar a colocação de placas de sinalização (Ex. Cuidado entrada e saída de
caminhões), na SP 139 – “Empei Hiraide”, Km 14, Conhecido como curva do Joao Geraldo.
Justificativa: O presente requerimento visa sinalizar melhor referido Rodovia, uma vez que
neste local se encontra a Empresa Minerpal (extração de areia), sendo que neste local tem
entrada e saída de caminhões pesados constantemente, sendo que entram na pista em
velocidade reduzida e veículos que estão na via são forçados a reduzir a velocidade
bruscamente.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
* Requerimento n.º 044/2017
Considerando que foi promulgado a Lei Municipal nº 1874/2017, na qual “Dispõe sobre
a Obrigatoriedade de Informar o Percentual da Diferença Entre os Preços da Gasolina e do
Etanol e da Outras Providencias”.
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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 quais as medidas do Poder Executivo Municipal tomou
para que seja cumprida a referida LEI:
Justificativa: O presente requerimento visa prestar informações a este Legislativo, bem
como em vistoria aos postos do Município nada consta afixada em tamanho visível ao
consumidor como exige a Lei em seu Paragrafo 1º e 2º.
Autoria: FABIANO NABOR DE ALMEIDA.
* Requerimento n.º 045/2017
Requeiro à Mesa, ouvido o douto plenário, observadas as formalidades regimentais, que
seja oficiado Digníssimo Governador do Estado o Senhor Geraldo Alckmin, Digníssimo
Senhor David Everson Uip, Secretário de Saúde, Digníssimo Senhor Samuel Moreira,
Secretário Estadual da Casa Civil, que viabilize que o Município de Sete Barras seja
comtemplado com o Programa Mulheres de Peito, na qual as carretas da mamografia
do programa rodam pelos Municípios do Estado para oferecer exames de prevenção
câncer de mama.
Justificativa: O presente requerimento visa atender às mulheres do Município, sendo o
principal alvo são mulheres de 50 a 59 anos de idade, entretanto seria de extrema
importância a referido programa pra o nossa Cidade, uma vez que os UBS não atende a
demanda.
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

