ATA: Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2013, realizou-se a 8º
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 ata da sessão anterior foi lida, discutida e submetida à
deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade.
Passou-se ao Expediente: Ofício nº 325/2013 de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 29, de 17 de maio de 2013 que
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS”, foi lido, na qual o edil
Sergio Shindin Tawata solicitou que fosse pautado na Ordem do Dia, o
pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade. Ofício nº 327/2013 de autoria do Senhor
Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 30, de 17 de maio de
2013 que “Concede equiparação salarial aos Docentes do Quadro do
Magistério Municipal”, foi lido, na qual a vereadora Débora Cristiane de
Almeida solicitou que fosse pautado na Ordem do Dia, o pedido foi
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade. 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 (encaminhamse). Requerimentos nºs. 37 e 38/2013 de autoria do edil Paulo Eduardo
Alves Ferreira, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do
Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminhamse). Requerimentos nºs. 39, 40 e 44/2013 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 36/2013 de autoria dos edis Valmir dos Santos e José
Roberto Esteves, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário,
foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se).
Requerimento nº 41/2013 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
42/2013 de autoria do edil Sergio Shindin Tawata, foi lido, discutido e

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 43/2013 de autoria dos edis
Sergio Shindin Tawata e Débora Cristiane de Almeida, foi lido, discutido e
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade (encaminha-se). Indicações nºs. 114 e 115/2013 de autoria do edil
Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do
Poder Executivo). Indicações nºs. 116 a 118/2013 de autoria da vereadora
Débora Cristiane de Almeida, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se
ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 119 e 120/2013 de autoria
do edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao
Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 121 a 124/2013 de autoria do
edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se
ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº 18/2013 de autoria do
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. 19 e 20/2013 de autoria do edil Sivaldo
Miguel dos Santos, foram lidas, discutidas e submetidas à deliberação do
Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade (encaminhamse). Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. O edil José
Lopes de Souza fez o uso da palavra, comentou sobre as proposituras de
sua autoria; aludiu que foi citado muito na sessão sobre a saúde pública,
sendo que várias vezes foram trocados os diretores da saúde deste
município, na qual deixou uma pergunta aos presentes “...será que o
problema está no diretor? O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou a vereadora Débora
Cristiane pelo trabalho na área da saúde e pediu mais empenho dos edis em
fiscalizar a mesma; aludiu sobre os remédios vencidos que encontrou na
Unidade Mista de Saúde e concluiu que o problema não está no Diretor e
sim no conjunto todo, por isso deve ser averiguado. O edil José Roberto
Esteves fez o uso da palavra, aludiu que a saúde pública está um caos e não
adianta colocar um bom diretor se não for dada condições para o mesmo
trabalhar. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; comentou que a saúde é prioridade para
todos nós; parabenizou as palavras do Senhor Presidente pela postura
perante a situação e, também por lutar pelo melhor para o município. A
vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de
todos, endossou as palavras dos demais edis com relação à saúde pública

do município. A vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre as proposituras de sua
autoria; comentou sobre a saúde do município que está doente e precisando
urgente de melhorias; comentou que participou de uma reunião com os
conselheiros tutelares, onde foi discutido sobre a acessibilidade ao prédio
dos mesmos, pois devido as escadas, o acesso dos idosos e deficientes fica
impossibilitado; convidou a todos os presentes para participarem da II
Conferência Municipal que será realizada no dia 25 de maio do corrente
ano às 08h00 no átrio desta Casa. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso
da palavra, agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do edil
José Lopes com relação à precariedade das estradas rurais; comentou sobre
as proposituras de sua autoria; aludiu sobre a saúde pública do município
que está precária; aludiu que no dia 28 de maio do corrente ano, haverá
uma reunião com o Dr. Fogaça, para esclarecimentos sobre o Novo Código
Florestal, que é de suma importância a todos os produtores rurais,
chacareiros, etc, do nosso município. O edil Valmir dos Santos fez o uso da
palavra, agradeceu à presença de todos, comentou sobre o Projeto de Lei nº
30/2013 que concede equiparação salarial aos professores; aludiu que os
salários dos professores e funcionários estão defasados; comentou sobre as
proposituras de sua autoria; comentou sobre o requerimento nº 43/2013 de
autoria do edil Sergio Shindin e da vereadora Débora Cristiane, com
relação a possibilidade de construir ou alugar uma Casa de Apoio no bairro
das Três Barras, aos pacientes que tem agendamento marcado para fazer
consultas, exames, tratamento, etc.; agradeceu ao Senhor Presidente pelo
apoio no dia do recebimento da Imagem da Nossa Senhora de Aparecida
em nossa cidade; parabenizou o Coordenador de Esporte Senhor Gerson
Bezerra e sua equipe pelo campeonato de categorias de base de futebol. 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; agradeceu aos edis e funcionários desta Casa pelo apoio que tem
recebido; comentou que em 05 meses de mandato, já existe uma economia
de R$50.000,00, que vai ser empregado no aumento dos salários dos
funcionários, na compra de um veículo novo e outras benfeitorias para esta
Casa; parabenizou o Coordenador de Esporte e sua equipe pelo trabalho
prestado ao município; endossou as palavras da vereadora Débora Cristiane
com relação a reunião dos Conselheiros Tutelares; comentou que na sessão

passada entrou com um requerimento sobre a possibilidade de implantar
cursos técnicos para os jovens do município, na qual entrou nesta Casa, o
Projeto de Lei nº 29/2013 que autoriza o Executivo a celebrar convênio
com o Centro Estadual de Educação Tecnológica – CEETPS; aludiu sobre
o Projeto de Lei nº 30/13 que concede equiparação salarial aos professores;
comentou sobre uma denúncia da Senhora Maria de Souza Lopes que foi
protocolada nesta Casa de Leis no dia 21/05/13 onde relatou o descaso do
atendimento médico e a falta de medicação, na qual o edil aludiu sobre a
possibilidade de criar uma Comissão Permanente da Saúde, independente
das demais já existentes, para apurar todas as situações. 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, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social,
Esportes e Turismo, conjuntamente reunidas examinando as matérias
referente ao Projeto de Lei nº 30, de 17 de maio de 2013 que “Concede
equiparação salarial aos Docentes do Quadro do Magistério Municipal” e
Projeto de Lei nº 29, de 17 de maio de 2013 que “Autoriza o Poder
Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza - CEETEPS”; 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 e Finanças e
Orçamento, conjuntamente reunidas examinando as matérias referente ao
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” e Projeto de
Resolução nº 03, de 17 de abril de 2013 que “Dispõe sobre a concessão de
auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Pedro
de Toledo 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 05 de
junho do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a
sessão às 21h30min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que
vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

