ATA: Aos sete dias do mês de agosto de 2013, realizouse a 13º 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.
Primeiramente foi realizada a chamada dos edis. O edil José Roberto
Esteves solicitou um minuto de silencio em memória do Senhor Nivaldo do
Vale. 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. Passouse ao Expediente: Projeto de Resolução
nº 09/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre alteração do
artigo 116 do Regimento Interno da Câmara e da outras providencias”, foi
lido, no qual o edil Sergio Shindin Tawata solicitou que fosse colocado na
pauta da Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário,
foi aprovado por unanimidade pela edilidade, (encaminhase à Ordem do
Dia). Requerimentos nºs. 62 e 63/2013 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. 64 a 66/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane
de Almeida, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário,
foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminhamse).
Indicações nºs. 157 a 166 e 168, 169/2013 de autoria do edil Sivaldo Miguel
dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminhamse ao Chefe do Poder
Executivo). Indicação nº 167/2013 de autoria da vereadora Neide Hipólito,
foi lida, ciente a Casa (encaminhase ao Chefe do Poder Executivo).
Indicações nºs. 152, 153 e 170 a 174/2013 de autoria da vereadora Débora
Cristiane de Almeida, foram lidas, ciente a Casa (encaminhamse ao Chefe
do Poder Executivo). Indicações nºs. 154 a 156/2013 de autoria do edil
Jose Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminhamse ao Chefe
do Poder Executivo). Moção de Pesar nº 26/2013 de autoria do edil Valmir
dos Santos, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi
aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminhase). Moção de
Congratulação nº 27/2013 de autoria dos edis Valmir dos Santos e Sivaldo
Miguel dos Santos, foi lida, discutida e submetida à deliberação do
Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminhase).

Balancete Analítico de Julho/2013, oriundo desta Camara Municipal, foi
lido, ciente a Casa (arquivese). Oficio nº 0595/13 oriundo da Telefonica
que encaminha resposta de Requerimento nº 35/2013, foi lido, ciente a Casa
(arquivese). Oficio Gabinete nº 457/2013 oriundo da Prefeitura Municipal
de Pedro de Toledo que encaminha resposta de Oficio nº 101/2013, foi
lido, ciente a Casa (arquivese). Terminado o expediente passouse ao
Temário Livre. A vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da
palavra, solicitou ao líder do Sr. Prefeito (edil Sergio Shindin) que
intervenha junto ao Poder Executivo em prol da agilidade no atendimento
das proposituras, principalmente as relacionadas a educação, saúde e
estradas; comentou sobre as proposituras de sua autoria; aludiu sobre a
Ação do Coração, onde foram visitar o Hospital Regional de
PariqueraAçu/SP; comentou sobre a importância da Conferencia da
Assistência Social que aconteceu na Camara Municipal no dia 06 de agosto
do corrente ano. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu
à presença de todos, comentou sobre vários pedidos feitos pelos edis, e
agora esperando o atendimento dos mesmos; aludiu sobre o excelente
trabalho realizado pela Diretora de Educação Sra. Elizabete Silva e explanou
resumidamente as obras e atividades que estão sendo realizadas nas
escolas municipais; parabenizou o trabalho da Sra. Sandra Patucci, do
Conselho de Assistência Social e, também a Sra. Neusa Kanashiro Diretora
do Fundo Social; deixou registrado o trabalho edil Paulo Eduardo a frente
da manutenção da estrada de Manoel da Nóbrega; parabenizou a 1ª Dama,
Sra. Marisa Miyashiro, e toda as participantes no Projeto Ação do Coração;
parabenizou o Padre Basílio pela realização da Festa de Santana; finalizou
aludindo que a internet esta chegando nas escolas do bairro de Manoel de
Nóbrega, através de fibra ótica. O edil José Lopes de Souza fez o uso da
palavra, comentou sobre as proposituras de sua autoria; fez um
requerimento verbal solicitando ao engenheiro da Prefeitura, informações
sobre a taxa que esta sendo cobrada para ligação de água; aludiu sobre a
situação do fechamento do Banco Santander e o que o Poder Executivo
poderia estar fazendo para minimizar a situação; parabenizou o trabalho
realizado pelo Diretor da Saúde, Sr. Carlos Alberto (Caliba) e a Diretora da
Educação Sra. Elizabete Silva. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso
da palavra, agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do edil
José Lopes de Souza com relação a cobrança da taxa para ligação de água,
feita pelo Executivo; aludiu pelo excelente trabalho realizado pela Sra.

Elizabete Silva, Diretora da Educação. O edil Jose Roberto Esteves fez o
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o Senhor
Presidente e o Coordenador de Esportes Sr. Gerson Bezerra, pelos Jogos
Regionais ocorrido na cidade de Barueri/SP; aludiu sobre o fechamento do
Banco Santander e propôs uma reunião com o Senhor Prefeito para impedir
que isso aconteça; comentou sobre as estradas do município e sobre a
nomeação do Sr. Nelson Tanahara como Diretor da Agricultura; comentou
sobre o trabalho realizado pela Diretora da Educação Sra. Elizabete Silva e
pelo Diretor da Saúde, Sr. Carlos Alberto (Caliba); finalizou deixando suas
condolências a família pelo falecimento do Sr. Nivaldo do Vale. O edil
Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; endossou as palavras dos demais edis com relação ao excelente
trabalho realizado pela Diretora da Educação Sra. Elizabete Silva e, também
com relação ao fechamento do Banco Santander; endossou as palavras do
edil Jose Lopes com relação a cobrança da taxa de ligação de água feito
pelo Executivo; finalizou esclarecendo alguns boatos maldosos envolvendo
a sua pessoa e outros edis com relação ao cancelamento do Bolsa Família,
aonde explicou que não tem poder para tanto. A vereadora Neide Hipólito
fez o uso da palavra, aludiu sobre os problemas que o município tem
enfrentado; teceu comentários a respeito da propositura de sua autoria;
explanou com indignação que o Posto de Saúde da Vila Sorocabana esta
sem servente; manifestou suas condolências as famílias pelo falecimento do
Sr. Walter Ferreira e Nivaldo do Vale. O edil Sergio Shindin Tawata fez o
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo sobre o
trabalho árduo que os edis tem feito através de suas proposituras, das quais
menos da metade tem sido atendidas e isso, e muito preocupante; propôs
uma reunião com o Chefe do Executivo e os Diretores dos Departamentos
para uma resolução dos problemas; ressaltou sobre a importância da
palestra da Conferencia da Assistência Social ocorrida nesta Egrégia Casa
de Leis; finalizou aludindo sobre o excelente trabalho realizado pela Sra.
Elizabete Silva Diretora da Educação e o Sr. Carlos Alberto (Caliba) Diretor
da Saúde. 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; comentou sobre a presença do Papa em
nosso pais que foi muito gratificante; aludiu sobre uma reunião para
apresentação do Dr. Guilherme que assumiu o Postinho da Vila Batista e,

parabenizou a iniciativa do mesmo pois haverá atendimento noturno todas
as terçasfeiras das 17:00 as 22:00 horas; parabenizou o Senhor Prefeito
pelo cascalhamento das estradas da Fazenda São Jose e Ribeirão do Luiz II
e também pela roçada da estrada do bairro das Três Barras; comentou
sobre a Indicação nº 153/13 de autoria da vereadora Débora Cristiane, com
relação as péssimas condições do cemitério municipal; aludiu sobre um
acidente acontecido no bairro da Fazenda São Jose, onde um veiculo entrou
dentro da área de uma casa e por pouco não aconteceu uma tragédia, esse
fato ocorreu devido a falta de lombada; finalizou explanando sobre os
Jogos Regionais que aconteceu na cidade de Barueri/SP, onde esteve
presente juntamente com o Coordenador de Esportes Sr. Gerson Bezerra,
toda a sua equipe e também os atletas do município, onde, agradeceu a
Moção recebida de autoria dos edis Valmir dos Santos e Sivaldo Miguel, e,
também parabenizou toda a Delegação de Esportes pelo desempenho e
trabalho árduo; deixou registrado o empenho do edil Valmir dos Santos que
vem ajudando a Delegação de Esportes junto aos Jogos Regionais desde o
ano de 2009; finalizou comentando que no mês de outubro será realizado o
Jori (Jogos Regionais do Idoso). Terminado o temário livre, o Senhor
Presidente consultou o Plenário para dispensa do Intervalo Regimental, foi
aprovado por unanimidade pela edilidade. A seguir passouse à Ordem do
Dia. As Comissões de Justiça e Redação examinando a matéria referente ao
Projeto de Resolução nº 09, de 05 de agosto de 2013 que “Dispõe sobre
alteração do artigo 116 do Regimento Interno da Camara e da outras
providencias”; opina favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto foi lido,
discutido e submetido à deliberação do Plenário por meio de votação
nominal, no qual os edis Sergio Shindin Tawata, votou sim; Valmir dos
Santos, votou sim; José Roberto Esteves votou sim; Sivaldo Miguel dos
Santos, votou sim; José Lopes de Souza, votou sim; Débora Cristiane de
Almeida votou sim; Neide Hipólito votou sim e Dourivaldo de Rosa
Moreira, votou sim, sendo aprovado por unanimidade pela edilidade
(encaminhase). Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais matéria
para deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária a realizarse no dia 21 de
Agosto do corrente ano ás 19h00min 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.

