ATA: Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2013, realizou-se a 2º Sessão
Ordinária do 1º ano Legislativo da 16º Legislatura da Câmara Municipal de
Pedro de Toledo regimentalmente convocada para ás 20h 00 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 edil
Valmir dos Santos solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior,
foi submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade
pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Projeto de Resolução nº 02/2013
de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o pagamento de encargos
sociais e dá outras providências”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia.
Requerimentos nºs. 09 e 10/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane
de Almeida, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do
Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminhamse). Requerimento nº. 11/2013 de autoria do edil José Roberto Esteves, foi
lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimentos nºs. 12 e 16/
2013 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidos,
discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por
unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Requerimentos nºs. 13 e 17/
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). Requerimento nº. 14/2013 de autoria das
vereadoras Neide Hipólito e Débora Cristiane de Almeida, foi lido,
discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 15/2013 de
autoria do edil José Lopes de Souza, foi lido, discutido e submetido à
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade
(encaminha-se). Requerimento nº. 18/2013 de autoria da Comissão de
Justiça e Redação, composta pelos edis Valmir dos Santos, José Roberto
Esteves e José Lopes de Souza, foi lido, discutido e submetido à
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade
(encaminha-se). Indicações nºs. 21, 22 e 23/2013 de autoria do edil José
Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do
Poder Executivo). Indicações nºs. 24, 25, 33 e 34/2013 de autoria da
vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao

Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 26, 27, 28 e 29/2013 de autoria
do vereador Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se
ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 30/2013 de autoria da
vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lida, ciente a Casa (encaminhase ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 35/2013 de autoria do
vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, ciente a Casa (encaminhase ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40
e 41/2013 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas,
ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de
Pesar nº 01/2013 de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foi lida,
discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moções de Congratulação nºs.
02, 03 e 04/2012 de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foram lidas,
discutidas e submetidas à deliberação do Plenário, foram aprovadas por
unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Moção de Congratulação nº
05/2012 de autoria do nobre edil Sivaldo Miguel dos Santos, 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. A vereadora Débora Cristiane de Almeida fez
o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou sobre a situação
das estradas rurais que se encontram deterioradas; aludiu sobre o carnaval
no município e parabenizou à todos os departamentos envolvidos na
organização. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu à
presença de todos, parabenizou a equipe de vereadores e o Senhor
Presidente pela forma como está conduzindo esta Câmara; comentou sobre
o requerimento nº 09/3012 de autoria da vereadora Débora Cristiane de
Almeida com relação a instalação de bebedouros nas Unidades de Saúde
do município; aludiu sobre as proposituras de sua autoria; comentou sobre
a precariedade das estradas rurais e também sobre o estado de calamidade
que vem causando os mosquitos pólvora; explanou sobre a moção de pesar
nº 01/2013 de autoria do edil Valmir dos Santos e também sobre o
falecimento da mãe do ex-vereador Luiz de Lara Dias e o falecimento da
Senhora Wilma; finalizou comentando sobre a moção de congratulação de
autoria do edil Valmir dos Santos ao Senhor Marcos Antonio Bento
Coordenador de Cultura pela realização do Carnaval. O edil Valmir dos
Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, solicitou que o
Senhor Presidente encaminhe um ofício de pesar com relação ao

falecimento da mãe do ex-vereador Luiz de Lara Dias e também da
Senhora Wilma, irmã do Senhor Waldir; endossou as palavras dos edis
anteriores com relação a situação precária das estradas rurais; parabenizou
o Senhor Presidente pela assistência que está dando aos vereadores. O edil
Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; comentou sobre as proposituras dos edis; parabenizou o Senhor
Presidente pelo bom trabalho que vem realizando junto a esta Casa
Legislativa. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, iniciou
parabenizando a Diretora do Pronto Socorro Sra. Tatiane Saran pelo
excelente trabalho à frente do departamento; teceu comentários a respeito
das proposituras de sua autoria; aludiu sobre o requerimento nº 09/2013 de
autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida; finalizou parabenizando
também o trabalho dos demais edis. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; cumprimentou o Senhor
Presidente pelo trabalho juntamente com os demais edis; parabenizou o
SAMU, o Coordenador de Cultura Marquinhos e sua equipe e os
funcionários da Prefeitura Municipal que realizaram um excelente trabalho
no Carnaval. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra, agradeceu
a presença de todos; deixou registrado a presença do Senhor Breno que faz
parte do Conselho Agrícola do município; aludiu sobre a situação precária
em que se encontram as estradas rurais que tem dificultado a vida dos
moradores e também o escoamento agrícola; agradeceu o apoio que tem
recebido dos vereadores reeleitos; cumprimentou a Diretora de Saúde
Senhora Tatiane Saran pela realização da Campanha da Dengue; ressaltou
o trabalho da Diretora de Educação Senhora Elizabete Silva e finalizou
cumprimentando a todos que foram homenageados na sessão. 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;
parabenizou o trabalho da Diretora de Saúde, principalmente pelas
campanhas preventivas; endossou as palavras dos demais edis com relação
ao trabalho do Coordenador da Cultura, Senhor Marcos Antonio Bento e se
colocou à disposição para ajudar no que for necessário; aludiu sobre um
fato ocorrido na semana passada, na qual as vans que fazem o transporte
dos moradores do bairro das Amoreiras, não pôde levá-los de volta para
casa devido a condição precária das estradas e, essa situação já foi passada
para o Executivo Municipal que está tomando as providências; comentou

sobre a Indicação nº 30/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de
Almeida; finalizou aludindo sobre o Projeto de Estrutura Administrativa do
Executivo, o qual se encontra nas Comissões e está sendo cuidadosamente
estudado. 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 a matéria referente ao Projeto de Lei nº 09, de 18 de
janeiro de 2013 que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder
subvenções sociais às entidades beneficentes e dão outras providências”
opinam favoravelmente pela matéria em tela. O referido projeto foi lido,
discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de Justiça e
Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência
Social, Esportes e Turismo, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas,
Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando as
matérias referente aos Projetos de Lei nº03, de 14 de janeiro de 2013 que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de
R$111.721,73 destinado a construção de prédio para o centro de Múltiplo
Uso; Projeto de Lei nº 04, de 16 de janeiro de 2013 que “Dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial” no valor de R$206.816,65 destinado
a construção da Biblioteca Municipal no município e, Projeto de Lei nº 07,
de 14 de janeiro de 2013 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial” no valor de R$126.438,89, destinado a atender as despesas com a
ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde; 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). As Comissões de Justiça e
Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades
Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas
examinando as matérias referente aos Projetos de Lei nº 01, de 14 de
janeiro de 2013 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”
no valor de R$120.820,00 destinado a iluminação do campo de futebol do
município, e, Projeto de Lei nº 05, de 16 de janeiro de 2013 que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de R$2.987.942,46,
destinado a revitalização de margens de córregos/rios; 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). A Comissão de Justiça e
Redação da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, examinando a matéria
referente ao Projeto de Lei nº 11, de 06 de fevereiro de 2013 que “Dispõe
sobre denominação de via pública”, opina favoravelmente pela matéria em
tela. O referido projeto foi lido, discutido e submetido à deliberação do
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As
Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, conjuntamente
reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Resolução nº 02/
2013 que “Autoriza o pagamento de encargos sociais e dá outras
providências”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. P referido
Projeto foi lido, discutido e submetido a votação nominal, na qual os edis
Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim; Neide Hipólito, votou sim;
Débora Cristiane de Almeida, votou sim; José Lopes de Souza, votou sim;
Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; José Roberto Esteves, votou sim;
Sergio Shindin Tawata, votou sim e Valmir dos Santos, votou sim, sendo
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 06 de março do corrente ano ás 19h00
horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h15min. Para constar,
eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.

