ATA: Aos seis dias do mês de março de 2013, realizou-se a 3º Sessão
Ordinária do 1º ano Legislativo da 16º Legislatura da Câmara Municipal de
Pedro de Toledo regimentalmente convocada para ás 19h00 na Avenida
São José, 571, Centro – Pedro de Toledo/SP. Presidiu os trabalhos Senhor
Presidente Paulo Eduardo Alves Ferreira. Secretariaram os edis 1º
Secretário Valmir dos Santos e 2º Secretário Sergio Shindin Tawata. Com a
presença total da edilidade. O Senhor Presidente deu início à sessão. A
vereadora Débora Cristiane de Almeida solicitou a dispensa da leitura das
atas da sessão ordinária do dia 20/02/13 e da sessão extraordinária do dia
27/02/13, foram submetidas à deliberação do Plenário, foram aprovadas
por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 110/
2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de
Lei nº 13, de 04 de março de 2013 que “Concede correção salarial e dá
outras providências”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº
111/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto
de Lei nº 14, de 04 de março de 2013 que “Autoriza o Poder Executivo a
firmar convênio e fazer repasse financeiro para a Associação Beneficente
para Cães e Gatos – ABCGT e dá outras providências”, foi lido e
encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 112/2013 de autoria do Senhor
Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 15, de 04 de março de
2013 que “Autoriza o Poder Executivo a fazer repasse financeiro ao
Movimento Estudantil de Itariri – MEI e dá outras providências”, foi lido e
encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 16/2013 de autoria da
vereadora Débora Cristiane de Almeida, que “Dispõe sobre denominação
de ponte”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes.
Requerimentos nºs. 19 e 21/2013 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos
Santos, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário,
foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se).
Requerimentos nºs. 20 e 22/2013 de autoria do edil José Lopes de Souza,
foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram
aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Indicações
nºs. 42 e43/2013 de autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a
Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 44,
45, 46 e 47/2013 de autoria do edil Sergio Shindin Tawata, foram lidas,
ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações
nºs. 48 a 51/2013 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas,

ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº
52/2013 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foi lida, ciente a
Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de
Congratulação nº 06/2013 de autoria de todos vereadores, foi lida,
discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Terminado o expediente
passou-se ao Temário Livre. O edil José Lopes de Souza fez o uso da
palavra, iniciou parabenizando o Sr. Benê pelo trabalho desenvolvido na
Associação para Cães e Gatos; enalteceu as mulheres pelo seu dia; teceu
comentários a respeito das proposituras de sua autoria. O edil Sivaldo
Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia; endossou as palavras do edil
José Lopes de Souza com relação à Associação para Cães e Gatos;
comentou sobre uma viagem que fez até a Assembleia Legislativa na
cidade de São Paulo, em busca de verba para beneficiar o município. O edil
José Roberto Esteves fez o uso da palavra, parabenizou a todas as mulheres
e engrandeceu o trabalho realizado pelas mesmas; endossou as palavras do
edil José Lopes com relação à Associação de cães e gatos e aludiu sobre a
importância do Projeto de Lei nº 14/2013 que muito vai beneficiar o
trabalho do mesmo; endossou as palavras do edil Sivaldo Miguel dos
Santos com relação à viagem que fizeram até a Assembleia Legislativa,
onde foram conquistadas algumas verbas para o município; aludiu sobre a
importância de buscar parcerias para o crescimento da cidade. O edil
Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; endossou as palavras do edil José Lopes com relação à Associação
dos Cães e Gatos no município. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da
palavra, agradeceu à presença de todos, iniciou aludindo sobre alguns
boatos ocorridos na cidade envolvendo o Prefeito; comentou com
indignação sobre a administração do executivo municipal que está
insatisfatória e, a população é quem mais sofre com essa situação; teceu
comentários a respeito das proposituras de sua autoria; parabenizou o
trabalho das mulheres que estão à frente de vários setores do município. A
vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; parabenizou à Diretora do Departamento de Saúde e
toda a sua equipe pela realização da Campanha de Combate à Dengue;
enalteceu a Diretora da Apae Sra. Fátima Auzenir Diniz pelo trabalho que
está realizando; aludiu sobre o Projeto de Lei nº 16/2013 de sua autoria;

endossou as palavras do edil José Lopes com relação á Associação dos
Cães e Gatos; aludiu sobre a importância da aprovação do Projeto de Lei nº
15/2013, pois trata-se de um incentivo à graduação do estudante do
município; finalizou citando uma poesia em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou a todas as presentes
pelo Dia Internacional da Mulher; enalteceu o trabalho da Sra. Elizabete
Silva e sua equipe à frente do Departamento de Educação; parabenizou
também as Sras. Maria Luiza Muri, Maria da Conceição Fernandes, Fátima
Auzenir Diniz, Elizabete Silva e a Dra. Rose pelos serviços prestados ao
nosso município; finalizou citando uma mensagem para homenagear o Dia
da Mulher. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à
presença de todos, parabenizou as funcionárias da Câmara Municipal Sras.
Viviane, Cristiane, Mara e Cláudia pelos serviços prestados e pelo Dia
Internacional da Mulher; enalteceu o trabalho da Dra. Rose, da Diretora do
Departamento de Educação Sra. Elizabete Silva e toda a sua equipe, e, as
demais mulheres; comentou sobre os transtornos da obra da Escola
Estadual Otaviano Soares de Albuquerque e, pediu paciência à população
pois tudo vai se resolver; aludiu sobre as proposituras de sua autoria e
sobre as resoluções das mesmas; comentou sobre o cuidado que deve ser
tomado na elaboração do plano de carreira para os funcionários do poder
executivo, para que o mesmo não venha beneficiar uns e prejudicar outros;
deixou registrado o companheirismo do funcionário da Câmara Municipal
Sr. Edenilson pelo seu trabalho e dedicação; finalizou desejando a todas
um Feliz Dia da Mulher. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente
Sr. José Roberto Esteves, para que ocupe o seu lugar para poder fazer o uso
da tribuna. O edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; iniciou deixando registrado que no dia 27
de fevereiro do corrente ano, a Comissão dos Funcionários Públicos do
Executivo Municipal protocolou na Câmara um pedido de esclarecimentos
sobre o Projeto de Reestrutura Administrativa, e, por isso, comunicou à
Comissão que o Sr. Prefeito retirou o Projeto da Casa; aludiu sobre a
reunião que teve juntamente com o edil Valmir dos Santos e a Comissão
acima citada, onde foi discutido sobre a reformulação do Plano de Carreira
dos funcionários; comentou sobre a reivindicação dos professores com
relação à equiparação salarial; parabenizou a atitude do executivo pelo
Projeto nº 15/2013 de repasse financeiro aos estudantes; finalizou aludindo

sobre a precariedade da estrada do Despraiado e o prejuízo que está
trazendo à população. Terminado o temário livre, o Senhor Presidente
consultou o Plenário para dispensa do Intervalo Regimental, foi aprovado
por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se à Ordem do Dia. As
Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação,
Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e Turismo, conjuntamente
reunidas examinando as matérias referente ao Projeto de Lei nº 13, de 04
de março de 2013 que “Concede correção salarial e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 14, de 04 de março de 2013 que “Autoriza
o Poder Executivo a firmar convênio e fazer repasse financeiro para a
Associação Beneficente para Cães e Gatos – ABCGT e dá outras
providências” e o Projeto de Lei nº 15 de 04 de março de 2013 que
“Autoriza o Poder Executivo a fazer o repasse financeiro ao Movimento
Estudantil de Itariri – MEI e dá outras providências”; opinam
favoravelmente pelas matérias em tela. Os referidos projetos foram lidos,
discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por
unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Terminado a Ordem do Dia
e não havendo mais matéria para deliberar, o Senhor Presidente agradeceu
a presença de todos e convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a
realizar-se no dia 20 de março do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor
Presidente encerrou a sessão às 21h50min. Para constar, eu Secretário
lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

