ATA: Aos vinte dias do mês de março de 2013, realizou-se a 4º 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 Valmir dos Santos 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. O
Senhor Presidente fez um comunicado sobre a correção do nº do prédio da
Câmara Municipal de Pedro de Toledo, pois na ata de instalação do prédio
consta nº 491 e o nº correto é 571. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 058/
2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de
Lei nº 17, de 07 de março de 2013 que “Dispõe sobre abertura de crédito
adicional especial que especifica e dá outras providências”, foi lido e
encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 061/2013 de autoria do Senhor
Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 18, de 08 de março de
2013 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial que
especifica e dá outras providências”, foi lido e encaminhado à Ordem do
Dia. Ofício nº 069/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que
encaminha Projeto de Lei nº 19, de 15 de março de 2013 que “Dispõe sobre
a abertura de crédito adicional especial que especifica e dá outras
providências”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Lei nº
20/2013 de autoria da vereadora Neide Hipólito, que “Dispõe sobre
denominação de via pública”, foi lido e encaminhado às Comissões
Competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2013 de autoria do
vereador Valmir dos Santos que “Concede Título de Cidadão Honorário
Pedrotoledense”, foi lido, e encaminhado às Comissões Competentes.
Requerimentos nºs. 23 e 26/2013 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. 24, 25 e 27/2013 de autoria da vereadora Débora
Cristiane de Almeida, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação
do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade
(encaminham-se). Indicações nºs. 53 e 57/2013 de autoria do edil Valmir
dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder

Executivo). Indicação nº 56/2013 de autoria do edil Sergio Shindin Tawata
e das vereadoras Débora Cristiane de Almeida e Neide Hipólito, foi lida,
ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs.
61 e 66/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida e do
edil Sergio Shindin Tawata, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao
Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 54, 55 e 59/2013 de autoria do
edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa (encaminhamse ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 58/2013 de autoria da
vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe
do Poder Executivo). Indicações nºs. 60 e 68/2013 de autoria da vereadora
Débora Cristiane de Almeida, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se
ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 62, 63 e 64/2013 de autoria
do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 67/2013 de
autoria do edil José Lopes de Souza, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se
ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº 07/2013 de autoria do
vereador Sergio Shindin Tawata, foi lida, discutida e submetida à
deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade
(encaminha-se). Moção de Pesar nº 08/2013 de autoria do vereador Sivaldo
Miguel dos Santos, foi lida, discutida e submetida à deliberação do
Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se).
Moções de Congratulação nºs. 09 e 10/2013 de autoria do vereador Valmir
dos Santos, foram lidas, discutidas e submetidas à deliberação do Plenário,
foram aprovadas por unanimidade pela edilidade (encaminham-se).
Ministério da Saúde encaminha liberação de recursos financeiros no valor
de R$ 22.904,90, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ministério da
Educação encaminha liberação de recursos financeiros no valor de R$
82.694,13, 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 parabenizando todos os vereadores pela disposição,
dinamismo e competência em trabalhar pela população; aludiu também que
quer ser cobrado quando estiver fazendo algo errado. A vereadora Neide
Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, aludiu sobre
sua fala na sessão passada, onde relatou os problemas da cidade e, fez isso,
porque é cobrada pela população, afinal de contas, foi eleita para
representar o povo. A vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou a vereadora Neide

Hipólito pela coragem em dizer a verdade; aludiu sobre alguns problemas
na cidade que é de competência do Departamento de Obras; teceu
comentários a respeito das proposituras de sua autoria; aludiu sobre a
Indicação nº 62/13 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos e a
Indicação de nº 65/13 de autoria do edil José Lopes de Souza; comentou
sobre uma reunião com o Departamento de Saúde, Senhor Prefeito e alguns
vereadores, para tratar sobre as ações da Dengue. O edil José Lopes de
Souza fez o uso da palavra, iniciou aludindo sobre a Indicação nº 64/13 de
autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos; comentou que o Executivo
Municipal necessita fazer vistoria nos veículos que prestam serviços para a
Prefeitura, tanto os escolares como os demais, para que acidentes como o
que aconteceu com o Senhor José Eloy, não venham mais ocorrer. O edil
José Roberto Esteves fez o uso da palavra, agradeceu o governador pela
disponibilidade em ajudar os municípios; parabenizou a equipe da Saúde
pela campanha de Combate contra a Dengue que vem realizando;
parabenizou o Senhor Presidente pela economia feita nestes meses, onde
inclusive, pagou uma dívida da gestão passada e, ressaltou que essa dívida
é de competência do Presidente juntamente com a mesa diretora da
administração passada. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da
palavra, parabenizou a postura da vereadora Neide Hipólito com relação as
suas palavras; parabenizou o edil Sivaldo Miguel dos Santos e a vereadora
Débora Cristiane de Almeida pelo desempenho e atuação que os mesmos
vem tendo nesta Casa de Leis; comentou sobre a situação das palavras do
edil José Roberto Esteves com relação à Mesa Diretora e a dívida da gestão
passada, onde aludiu que existem atos de competência da Mesa e outros do
Presidente, e, a dívida ora citada, não era de responsabilidade da Mesa
Diretora; endossou as palavras do edil José Lopes com relação a
necessidade de serem feitas as vistorias nos veículos da Prefeitura
Municipal. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à
presença de todos, parabenizou o Senhor Presidente pela forma como tem
conduzido esta Casa de Leis; aludiu sobre as boas parcerias feitas entre os
vereadores em prol do desenvolvimento da cidade; comentou sobre a
implantação do SAMU no município e pediu paciência à população pois
quem irá atender os telefones será a Central de Itanhaém e de lá serão
enviados as solicitações para o atendimento aqui na cidade; aludiu que o
governo federal e estadual tem muitos projetos tanto para a Baixada
Santista como para o Vale do Ribeira; endossou as palavras do edil José

Lopes de Souza com relação à vistoria nos veículos do município;
comentou sobre o trabalho árduo da Diretora do Departamento de
Educação; aludiu sobre a Indicação nº 54/13 de autoria do edil Paulo
Eduardo Alves Ferreira. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; aludiu que a função do vereador é fiscalizar
e o objetivo é resolver os problemas; comentou que juntamente com a
vereadora Débora Cristiane de Almeida, esteve no bairro da Fazenda São
José, averiguando uma reclamação com relação ao transporte escolar e, na
medida do possível foi resolvido; parabenizou o trabalho da vereadora
Débora Cristiane e também ao coragem da vereadora Neide Hipólito em
falar a verdade; endossou as palavras do edil José Lopes com relação à
vistoria dos veículos escolares. 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; agradeceu todos os elogios que
vem recebendo e aludiu que esse êxito vem do empenho de todos;
parabenizou o Coordenador de Esportes e sua equipe pelo trabalho
realizado; parabenizou a vereadora Débora Cristiane pelo seu desempenho
e também à vereadora Neide Hipólito pela coragem e veracidade quando o
assunto são as cobranças; aludiu sobre as proposituras de sua autoria;
parabenizou o Senhor Prefeito por ter concedido a equiparação salarial da
classe dos professores; finalizou agradecendo a todos os funcionários pelo
apoio que tem recebido. 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 16, de 06 de março de
2013 que “Dispõe sobre denominação de ponte”; 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 e Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e
Turismo, conjuntamente reunidas examinando as matérias referente aos
Projetos de Leis nº 17, de 07 de março de 2013 que “Dispõe sobre abertura
de crédito adicional especial que especifica e dá outras providências” no
valor de R$89.000,00 destinado a aquisição de ambulância; e Projeto de
Lei nº 19, de 15 de março de 2013 que “Dispõe sobre abertura de crédito

adicional especial que especifica e dá outras providências”, no valor de
R$31.350,00 destinado ao Programa Apoio a Creche; opinam
favoravelmente pelas matérias em tela. Foi dispensado a leitura dos
referidos projetos, foram discutidos, no qual o edil José Lopes de Souza
pediu para deixar registrado que os dois projetos não obedeceram o prazo
regimental para serem pautados, que no caso, são de 12 horas antes do
início da sessão. Os projetos foram submetidos à deliberação do Plenário,
foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-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 a matéria referente ao Projeto de Lei
nº 18, de 08 de março de 2013 que “Dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial que especifica e dá outras providências” no valor de
R$120.000,00 destinado a reforma do prédio da EMEI “Pica Pau Amarelo,
opinam favoravelmente pela matéria em tela. O referido projeto foi lido,
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 03 de abril do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor
Presidente encerrou a sessão às 20h52min. Para constar, eu Secretário
lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

