ATA: Aos dezessete dias do mês de abril de 2013, realizou-se a 6º 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. O
vereador José Roberto Esteves solicitou a dispensa da leitura da ata da
sessão anterior, foi submetida à deliberação do Plenário, a ata foi colocada
em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pela edilidade.
Passou-se ao Expediente: Ofício nº 089/2013 de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 22, de 05 de abril de 2013 que
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, no valor de
R$120.000,00 destinado a reurbanização da Praça Guarani; foi lido, no qual
o edil Sergio Shindin Tawata solicitou que fosse colocado na Ordem do
Dia, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, tendo 02 votos
contra e, ficando aprovado pela maioria; foi encaminhado à Ordem do Dia.
Ofício nº 216/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha
Projeto de Lei nº 23, de 08 de abril de 2013 que “Institui o Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Pedro de Toledo e
dá outras providências”, foi lido, no qual o edil José Roberto Esteves
solicitou que fosse colocado na Ordem, o pedido foi submetido à
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade; foi
encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 231/2013 de autoria do Senhor
Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 24, de 15 de abril de
2013 que “Altera a Lei Municipal nº 812, de 21 de janeiro de 2000 e dá
outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes.
Ofício nº 232/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha
Projeto de Lei nº 25, de 15 de abril de 2013 que “Altera a Lei Municipal nº
1.136, de 24 de setembro de 2009 e dá outras providências”, foi lido e
encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 233/2013 de autoria do
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 26, de 15 de
abril de 2013 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal criar o programa
municipal de desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura familiar,
bem como, utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à
atividade uso e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às
Comissões Competentes. Projeto de Resolução nº 03/2013 de autoria da

Mesa Diretora que “Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos
servidores públicos da Câmara Municipal de Pedro de Toledo e dá outras
providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes.
Requerimento nº 30/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de
Almeida, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi
aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº
31/2013 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lido, discutido
e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 32/2013 de autoria do edil
Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e submetido à deliberação
do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se).
Indicações nºs. 83, 84, 86 e 87/2013 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos
Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder
Executivo). Indicações nº 85 e 92/2013 de autoria do edil Paulo Eduardo
Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do
Poder Executivo). Indicação nº 88/2013 de autoria edil Sergio Shindin
Tawata, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder
Executivo). Indicações nºs. 89, 90 e 91/2013 de autoria do edil José Lopes
de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder
Executivo). Indicações nºs. 93 a 97/2013 de autoria da vereadora Débora
Cristiane de Almeida, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe
do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº 12/2013 de autoria do
vereador Valmir dos Santos, foi lida, discutida e submetida à deliberação
do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se).
Ministério da Saúde encaminha liberação de recursos financeiros no valor
de R$ 21.422,92, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ministério da
Educação encaminha liberação de recursos financeiros no valor de R$
49.187.69, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício DCF nº 90/2013 da
Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha Balancete
Financeiro, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Terminado o expediente
passou-se ao Temário Livre. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da
palavra, iniciou aludindo que foi eleito pelo povo para trabalhar e, gostaria
de fazer muito mais, só que infelizmente, o Executivo não está dando um
suporte suficiente para que os vereadores possam trabalhar. Solicitou que o
Senhor Presidente, convide o Sr. Orlando Nunes da Silva, Diretor do
Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal, para uma reunião
onde o mesmo possa explicar o motivo pelo qual está havendo

remanejamento de funcionários na Prefeitura Municipal. O edil José Lopes
de Souza fez o uso da palavra, teceu comentários sobre as proposituras de
sua autoria. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu à
presença de todos, parabenizou o edil Valmir dos Santos pela elaboração da
Moção de Congratulação nº 12/13 referente ao desfile cívico escolar;
comentou sobre a sessão solene, na qual todos os envolvidos foram
merecedores da grande homenagem; aludiu sobre a situação em que se
encontra o município na qual explanou sobre o muro do cemitério que
ainda continua quebrado; comentou sobre a Indicação do edil Sivaldo
Miguel dos Santos referente a cesta básica aos funcionários da Prefeitura,
onde os mesmos são merecedores. A vereadora Débora Cristiane de
Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou
sobre as proposituras de sua autoria; aludiu que seria interessante fazer
reuniões mensais com os departamentos, principalmente o Departamento
de Obras, para que o mesmo pudesse ter ciência da localização dos
problemas; parabenizou o trabalho da Profª Elizabete Silva, à frente do
Departamento de Educação, inclusive, o município foi cadastrado no PAR
(Plano de Ação Articulada) e, é através deste plano que o município irá
conseguir benefícios para as escolas. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira
fez o uso da palavra, parabenizou o Senhor Presidente e os funcionários
pela realização da Sessão Solene; comentou sobre o Departamento de
Educação e o trabalho sério e árduo que a Profª Elizabete Silva vem
desenvolvendo; comentou sobre a propositura de sua autoria; aludiu que
está realizando uma investigação com relação ao Bolsa Família, na qual
existe a possibilidade da família de um vereador estar recebendo o
benefício. O edil José Roberto Esteves fez o uso da palavra, parabenizou o
Senhor Prefeito pela realização das festividades de aniversário da cidade e
ao Senhor Presidente pela condução da Sessão Solene; respondeu ao edil
Dourivaldo de Rosa Moreira com relação ao questionamento ao trabalho da
Cooperativa, na qual possui documentos que provam que a mesma
sonegava impostos e, com relação ao Bolsa Família, aludiu que realmente
no ano passado sua esposa estava cadastrada no programa, e isso aconteceu
pois houve a necessidade financeira, inclusive foi uma época em que estava
desempregado. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à
presença de todos, parabenizou o Senhor Presidente e os funcionários pela
realização da Sessão Solene em aniversário da cidade; comentou sobre as
festividades que ocorreram por conta do aniversário do município, entre

elas: a inauguração da iluminação do campo de futebol e o serviço do
SAMU que já está funcionando no município; aludiu que algumas pessoas
estão distorcendo as coisas, espalhando boatos que não existem; ressaltou
os pontos fortes e fracos pelos quais o município está passando; finalizou
comentando a respeito de sua propositura. O edil Sergio Shindin Tawata
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o Senhor
Presidente e todos os funcionários pela realização da Sessão Solene; em
nome da vereadora Neide Hipólito, gostaria de agradecer ao Deputado
Estadual Luciano Batista pela verba de R$120.000,00 para a cidade; aludiu
sobre a importância do Projeto de Lei nº 22/2013; comentou que
juntamente com a vereadora Débora Cristiane, esteve no Departamento de
Educação, onde através do Rotary Club Itariri/Pedro de Toledo, o
município foi contemplado com um quadro oftalmo, que será de grande
benefício para a população. O Senhor Presidente solicitou ao VicePresidente 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; parabenizou o edil Sivaldo Miguel
dos Santos pela conquista alcançada com relação à caixa postal
comunitária; comentou sobre a propositura de sua autoria; aludiu sobre a
Sessão Solene referente ao aniversário da cidade, como também o desfile
cívico escolar e a inauguração da iluminação do campo de futebol;
parabenizou o trabalho desenvolvido pela equipe do Departamento de
Esporte nos Jogos da Juventude e deixou registrado que a comunidade do
bairro da Vila Batista está utilizando a Quadra de Esportes do referido
bairro, desenvolvendo um trabalho muito legal. O edil Dourivaldo de Rosa
Moreira solicitou ao Senhor Presidente 02 minutos para fazer o uso da
Tribuna Livre. O Senhor Presidente autorizou o mesmo. O edil Dourivaldo
de Rosa Moreira explanou com ironia sobre a repercussão que causou o
requerimento de nº 32/13 de sua autoria; rebateu às acusações do edil Jose
Roberto com relação à Cooperativa e as respostas do mesmo com relação a
situação do Bolsa Família. 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. A
Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pedro de Toledo,
examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 20, de 20 de março de
2013 que “Dispõe sobre denominação de via pública” e Projeto de Lei nº
21 de 03 de abril de 2013 que “Dispõe sobre denominação de via pública”;

opina 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). As Comissões de Justiça
e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades
Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas
examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 22, de 05 de abril de
2013 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de
R$120.000,00 destinado a reurbanização da Praça Guarani, opinam
favoravelmente pela matéria em tela. Foi dispensado a leitura do referido
projeto, foi discutido, e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado
por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de Justiça e
Redação, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e
Turismo, conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao
Projeto de Lei nº 23, de 08 de abril de 2013 que “Institui o Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Pedro de Toledo e
dá outras providências”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. Foi
dispensado a leitura do referido projeto, foi discutido e submetido à
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade
(encaminha-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 08 de
maio do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a
sessão às 21h48min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que
vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

