ATA: Aos oito dias do mês de abril de 2015, realizou-se a 5º Sessão
Ordinária do 3º 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 o Senhor
Presidente José Roberto Esteves. Secretariaram as vereadoras 1ª Secretária
Neide Hipólito e 2ª Secretária Débora Cristiane de Almeida. O Senhor
Presidente fez a chamada regimental, constatou a presença total da
edilidade, e, consignou a presença do representante da AMB Assessoria
Senhor Louis Paulo Pássaro Bouchet, que auxiliou no andamento dos
trabalhos. O Senhor Presidente deu início à sessão. A ata da Sessão
Ordinária do dia 25 de março de 2015 e a ata da Sessão Extraordinária do
dia 26 de março de 2015, conforme a Resolução nº. 38/2014 desta Casa de
Leis, foram colocadas em discussão, votação e submetidas à deliberação do
Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao
Expediente: Ofício nº 087/2015 de autoria do Senhor Prefeito Municipal
que encaminha Projeto de Lei nº. 12, de 30 de março de 2015 que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial”, no valor de R$1.477.052,73
destinado a construção do prédio de creche municipal/equipamentos, foi
lido e encaminhado a Ordem do Dia. Resolução nº 002/2015 de autoria da
Mesa Diretora que “Dispõe sobre concessão de cartão alimentação aos
servidores do Poder Legislativo”, foi lido e encaminhado às Comissões
Competentes. Requerimento nº 25/2015 de autoria dos edis José Roberto
Esteves e Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, discutido e submetido à
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade
(encaminha-se). Requerimentos nºs. 26 a 28/15 de autoria do vereador
Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidos, discutidos e submetidos à
deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade
(encaminham-se). Indicação nº 48/15 de autoria da vereadora Neide
Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder

Executivo). Indicação nº 49/15 de autoria dos vereadores José Roberto
Esteves e Sergio Shindin Tawata, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao
Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 50 a 54/15 e, 57 e 58/15 de
autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 55 e 56/2015
de autoria do vereador José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 59/2015 de
autoria do vereador Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminhase ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 60/2015 de autoria do
vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, ciente a Casa (encaminhase ao Responsável pela Telefônica/Vivo). A vereadora Débora Cristiane
pediu a palavra ao Senhor Presidente, para justificar seu atraso na sessão.
Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O vereador Paulo
Eduardo Alves Ferreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; comentou sobre as necessidades das estradas rurais, mas alegou que
compreende as dificuldades que a Prefeitura Municipal vem enfrentando;
parabenizou os edis Sivaldo e José Roberto pelo requerimento de nº25/15
que trata da insalubridade dos funcionários do Poder Executivo e
parabenizou o edil Sivaldo pelo requerimento nº 27/15 que trata sobre a
falta de atendimento médico no Postinho de Saúde do bairro Morro Branco
e o requerimento nº 28/15 que trata sobre os problemas dos moradores do
bairro Santa Rita; comentou sobre a aprovação de suas contas no exercício
de 2013, pelo Tribunal de Contas, quando esteve à frente desta Egrégia
Casa de Leis. O vereador José Lopes de Souza, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; teceu comentários e explanou sobre as
proposituras de sua autoria; O vereador Sivaldo Miguel dos Santos, fez o
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu com indignação
sobre o requerimento de nº25/15 cujo assunto trata do cancelamento e
diminuição do adicional de insalubridade dos funcionários públicos da

Prefeitura Municipal; parabenizou os edis José Roberto e Sergio Shindin
pela Indicação nº49/15 que trata da colocação de um braço de luz no bairro
Morro Branco. O vereador Valmir dos Santos, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; aludiu sobre as péssimas condições em que
se encontram vários setores do município, e ressaltou que não adianta ficar
mascarando os problemas, pois os mesmos tem que ser resolvidos, e não
remediados; comentou sobre sua insatisfação com o Poder Público
Municipal, com relação à divulgação das benfeitorias que são realizadas na
cidade, onde nem todos os edis estão sendo convidados para a entrega das
mesmas; deixou registrado o péssimo estado de conservação da estrada
municipal de Manoel de Nóbrega; parabenizou a comunidade do bairro do
Bracinho que se uniu para arrumar a estrada principal do bairro; comentou
que esteve no Departamento de Assistência Social, juntamente com um
morador do bairro Marianos, para solicitar uma cesta básica para o
munícipe, e, desabafou com indignação, a respeito da burocracia em
atender um simples pedido de cesta básica; comentou sobre o falecimento
do filho do governador Geraldo Alckimin; parabenizou o edil Paulo
Eduardo, pela aprovação de suas contas pelo Tribunal de Contas. O
vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; parabenizou o município pelo 66º Aniversário de
Emancipação Político-Administrativa; parabenizou os edis José Roberto e
Sivaldo pela elaboração do requerimento nº 25/15 que trata da
insalubridade dos funcionários públicos municipais, e também todos os
edis que fizeram comentários a respeito da mesma, e, destacou que, seja
feita uma reunião com Poder Executivo Municipal o mais breve possível
para que seja resolvida esta questão; endossou as palavras do edil Valmir
com relação à situação da cesta básica e sua burocrática e humilhante
aquisição; finalizou comentando sobre a garra dos edis Valmir e Sivaldo
em defender a população em determinadas questões. O vereador Sergio

Shindin Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
parabenizou o município pelo 66º Aniversário de Emancipação PolíticoAdministrativa; parabenizou todos os edis pela garra com que tem
trabalhado e lutado por melhorias e benfeitorias para o nosso município;
aludiu que a ONG Pelicanos estará realizando um evento na APAE do
nosso município no dia 15 de abril do corrente ano; comentou sobre sua
participação na reunião do Departamento de Educação para tratar sobre a
Lei Municipal nº 998/06 que “Cria o Conselho Municipal dos Direitos das
Pessoas Portadoras de Deficiência Física”; aludiu com satisfação sobre a
contratação de um novo Diretor para o Departamento de Agricultura;
parabenizou o Senhor Presidente pelas benfeitorias que vem realizando e
também pela forma como tem conduzido esta Egrégia Casa de Leis. A
vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; aludiu sobre a importante Palestra de Combate à Dengue
que aconteceu na Colônia Japonesa, ressaltou que o Instituto Butantã, está
testando uma vacina para combater os quatros sub-tipos do vírus da
dengue; parabenizou os edis Sivaldo e José Roberto pelo requerimento nº
25/15 que trata da insalubridade dos funcionários públicos municipais e,
manifestou seu total apoio, afinal de contas trata-se de um direito
adquirido; comentou que esteve junto ao Deputado Alexandre Pereira do
Partido da Solidariedade, solicitando emendas parlamentares para o
município; aludiu que esteve na cidade de Barra do Chapéu verificando o
incentivo à pecuária leiteira que os mesmos obtiveram através de projeto
oriundo do Ministério da Agricultura; o edil Sergio Shindin, pediu a parte à
vereadora, no qual a mesma concedeu, e então, o edil comunicou a todos
sobre o falecimento do ex-prefeito de Juquiá, Senhor Douglas Tamara, e,
solicitou ao Senhor Presidente que fosse elaborada uma Moção de Pesar;
com a palavra novamente a vereadora Débora, que parabenizou o edil
Sergio Shindin pela causa que tanto vem lutando no setor agrícola e pela

contratação do Diretor da Agricultura; parabenizou o edil Paulo Eduardo
pela aprovação das contas através do Tribunal de contas e também o
Senhor Presidente pela dedicação e forma como tem conduzido esta Casa
de Leis. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; parabenizou os edis pelo trabalho que vem realizando,
aludiu sobre vários problemas que o município vem enfrentando, e citou
como exemplo a situação do cemitério público municipal que está em
estado de calamidade; comentou sobre o requerimento nº 25/15 de autoria
dos edis Sivaldo e José Roberto, com relação ao adicional de insalubridade
dos funcionários, e manifestou também seu total apoio. O Senhor
Presidente solicitou ao Vice-Presidente Senhor Paulo Eduardo Alves
Ferreira para ocupar o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna livre. O
vereador José Roberto Esteves fez o uso da palavra, agradeceu a presença
de todos; comentou sobre o falecimento do ex-prefeito de Juquiá Senhor
Douglas Tamara e, solicitou que seja feita e encaminha uma Moção de
Pesar à família; endossou as palavras da vereadora Débora com relação à
dengue e, comunicou a todos que nos dias 13 e 14 de abril do corrente ano
haverá um mutirão no centro da cidade, em combate ao mosquito da
dengue, onde os agentes visitarão as casas averiguando possíveis focos do
mosquito; agradeceu ao edil Sergio e a vereadora Débora pelas palavras de
carinho com relação à sua administração e aproveitou para parabenizar o
edil Paulo Eduardo pela aprovação das contas pelo Tribunal de Contas;
aludiu sobre o requerimento nº 25/15 de sua autoria juntamente com o edil
Sivaldo que trata sobre a revisão do adicional de insalubridade para os
funcionários públicos municipais; comentou sobre a questão do cemitério
público municipal e as estradas rurais que se encontram em estado de
calamidade, inclusive, alegou que o Senhor Prefeito está lutando para
conseguir um emergencial afim de obter cascalho numa cascalheira do
bairro Braço do Meio; teceu comentários sobre a indicação nº 49/15 de sua

autoria juntamente com o edil Sergio Shindin; finalizou parabenizando o
município pelo 66º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa. A
seguir passou-se a Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação,
Finanças e Orçamento, examinando o Projeto de Lei nº. 12/2015 de autoria
do Senhor Prefeito que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional
especial” no valor de R$1.477.052,73, destinado a construção do prédio de
creche municipal/equipamentos, opinam favoravelmente pela matéria em
tela. O Projeto de Lei nº 12/2015 foi lido, colocado em discussão e votação
nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou pela aprovação do
projeto, Sergio Shindin Tawata, votou pela aprovação do projeto,
Dourivaldo de Rosa Moreira, votou pela aprovação do projeto, Valmir dos
Santos, votou pela aprovação do projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, votou
pela aprovação do projeto, José Lopes de Souza, votou pela aprovação do
projeto, Débora Cristiane de Almeida, votou pela aprovação do projeto e
Neide Hipólito votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por oito
votos favoráveis (encaminha-se). Não havendo mais matérias para Ordem
do Dia, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, convidou
todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 22 de abril do
corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 21h00. Para constar, eu,
Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.

