ATA: Aos dez dias do mês de junho de 2015, realizou-se a 9º 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. Deu-se início à sessão. A ata da Sessão
Ordinária do dia 27 de maio do corrente ano foi dispensada a leitura,
conforme a Resolução nº. 38/2014 desta Casa de Leis, foi colocada em
discussão, votação e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada
por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Projeto de
Resolução nº004/15 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre
autorização para alienação, de Bem Móvel de Propriedade da Câmara
Municipal, como parte de pagamento na aquisição de novo bem”, foi lido
e encaminhado à Ordem do Dia. Requerimentos nºs. 40 e 41/15 de autoria
do edil Valmir dos Santos foram lidos, discutidos e submetidos à
deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade
(encaminham-se). Requerimento nº 42/15 de autoria do vereador José
Roberto Esteves, foi lido, discutido e submetido à deliberação do
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se).
De acordo com o artigo nº 173, inciso IV do Regimento Interno, o Senhor
Presidente deferiu a solicitação contida no Requerimento nº 43/15 de
autoria dos edis José Lopes de Souza, Dourivaldo de Rosa Moreira e
Sivaldo Miguel dos Santos, comunicando aos autores que já podem retirar
a resposta na Secretaria desta Egrégia Casa de Leis. Indicações nº.s 40 e
41/15 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 97 a
104/15 e 107/2015 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos,
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicações nº.s 105 e 106/15
de autoria do edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação
nº. 09/2015 de autoria do vereador Valmir dos Santos, à jovem Linda Inez
Ilech Paulino pelo excelente desempenho na Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas, 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. O
vereador José Lopes de Souza, fez o uso da palavra, agradeceu a presença
de todos; teceu comentários a respeito do requerimento nº 43/15 de sua
autoria juntamente com os edis Sivaldo Miguel dos Santos e Dourivaldo
da Rosa Moreira, o qual solicita informações ao Senhor Presidente desta
Casa de Leis; expôs com indignação sua opinião com relação à
administração do Presidente da Câmara Municipal desta Casa de Leis. O
vereador Sivaldo Miguel dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; iniciou questionando o Senhor Presidente desta Casa
de Leis, sobre qual data foi agendado com o Senhor Prefeito Municipal a
reunião afim de tratar assuntos concernentes à insalubridade dos
funcionários públicos, a falta de equipamentos de segurança e também
sobre a iluminação pública do bairro Morro Branco; agradeceu ao Senhor
Michel da Empresa Nova Limpeza por ter atendido seu pedido e feito a
limpeza na Rua Araci, neste município. O vereador Valmir dos Santos,
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários
com relação às proposituras de sua autoria; comentou com tristeza sobre o
acidente que aconteceu na rodovia, envolvendo alguns jovens, o qual um
deles veio a falecer; pediu apoio aos departamentos competentes para que
desenvolvam um trabalho afim de ocupar esses jovens e tirar os mesmos

do convívio da rua, pois uma grande maioria são rebeldes e nem os pais
estão conseguindo controlar; aludiu sobre a questão da violência na
cidade, na qual o corpo do rapaz conhecido como “Tininho” foi
encontrado enterrado na Prainha; parabenizou o Senhor Ramalho pelo
início dos trabalhos na Estrada Municipal do bairro de Manoel de
Nóbrega; aludiu que foi procurado por funcionários da Prefeitura
Municipal para esclarecer sobre alguns boatos referente a um projeto de
lei que estaria tramitando na Câmara, onde ressaltou que em sua opinião
toda vez que houver algum projeto de mudança no quadro dos
funcionários, deve-se haver uma reunião com a classe afim de discutir o
assunto. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; parabenizou a equipe de Jiu-Jitsu do
Professor Eleazar que estarão representando o município na Seletiva do
Mundial no estado de Santa Catarina; manifestou seu apoio às palavras do
edil José Lopes de Souza; comentou sobre o Projeto de Resolução nº
04/15 que “Dispõe sobre autorização para alienação, de bem móvel de
propriedade da Câmara Municipal, como parte de pagamento na aquisição
de novo bem”, e explanou que o mesmo deve ser discutido na hora do
Intervalo Regimental, pois a idéia em si é boa, mas se faz necessário
algumas alterações no Ato da Presidência nº 009/15 que “Dispõe sobre a
utilização dos veículos oficiais”, onde finalizou aludindo com indignação
que este Ato só beneficia o Presidente, que inclusive guarda o carro
oficial na garagem de sua casa, sendo que a Câmara possui garagem. O
vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; aludiu que esteve visitando os Postinhos de Saúde dos
bairros, e pôde constatar que os funcionários necessitam de melhores
condições de trabalho; comentou sobre as péssimas condições das
estradas, onde mesmo com a boa vontade da equipe do Setor de Estradas,
infelizmente muito pouco se pode fazer; parabenizou o Senhor Presidente

e todos os funcionários desta Casa, pela realização da Sessão Solene que
aconteceu no dia 29 de maio do corrente ano; endossou as palavras do
edil Valmir com relação ao suposto projeto de lei que altera o quadro dos
funcionários, onde alegou que também foi procurado pelos mesmos;
convidou a todos para estarem prestigiando nos dias 12 e 13 de junho do
corrente ano à partir das 19h00, à quermesse da APAE. O vereador Paulo
Eduardo Alves Ferreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; iniciou parabenizando o edil Sivaldo Miguel dos Santos pelo
trabalho, dedicação e empenho em prol do município; endossou as
palavras dos edis com relação às péssimas condições das estradas rurais e,
aludiu que ficou feliz em saber que as máquinas já estão iniciando os
trabalhos na Estrada Municipal do bairro Manoel da Nóbrega; aludiu
sobre a estrada principal do bairro Jardim Caju, e ressaltou, que os
moradores estão reivindicando a construção de uma lombada devido o
grande números de acidentes que vem ocorrendo no local; aludiu que se
faz necessário e urgente a limpeza do canal que fica no bairro Jardim
Caju II, e pediu apoio dos demais edis e do Senhor Presidente; solicitou
apoio dos demais edis e também do Senhor Presidente referente à obra de
pavimentação na Rua Maria Ribeiro Resterich, e sugeriu que a Rua seja
fechada deixando somente um espaço para o trânsito local. A vereadora
Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a presença
de todos; parabenizou o Senhor Presidente e os demais funcionários desta
Casa pela realização da Sessão Solene; endossou as palavras do edil
Sivaldo sobre a importância da realização da reunião para tratar sobre a
insalubridade dos funcionários públicos municipais, pois é preciso
verificar a veracidade da atitude do Poder Executivo; endossou as
palavras do edil Valmir com relação aos boatos referente ao projeto de lei
que altera o quadro dos funcionários públicos municipais, onde ressaltou
que qualquer projeto que venha prejudicar os mesmos, não terá seu voto;

aludiu sobre algumas proposituras de sua autoria que ainda não foram
atendidas; finalizando aludindo ao Senhor Presidente sobre a importância
de ser marcada uma reunião com o Chefe do Poder Executivo, afim de
serem tratados vários assuntos de extrema importância. O Senhor
Presidente fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
parabenizou todos os homenageados na Sessão Solene, e agradeceu todos
os funcionários pelo ótimo trabalho realizado; comentou que esteve na
cidade de São Paulo, em visita ao Doutor Marco Antonio da Silva
responsável pela Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e
Profissionalizante do Estado de São Paulo, o qual comunicou que os
cursos do Programa Via Rápido estarão disponíveis para o município
entre os meses de junho e julho do corrente ano; parabenizou a Senhora
Raquel responsável pela Sabesp do município, que muito tem ajudado,
inclusive houve uma situação onde o esgoto que fica em frente da Escola
Infantil Pica-Pau estava entupido e o mesmo estava transbordando pela
rua, então, a responsável foi comunicada, e rapidamente o problema foi
resolvido; aludiu que esteve no Departamento Jurídico da Prefeitura
Municipal conversando a respeito da Dívida Ativa, Refins, Anistia de
Impostos, entre outros assuntos; endossou as palavras do edil Paulo
Eduardo com relação à obra de pavimentação da Rua Maria Ribeiro
Resterich; comentou que o município poderá perder a prestação de
serviço do SAMU, e a Prefeitura ficará responsável por fazer o transporte
na rodovia, por isso, se faz necessário que todos os edis se reúnam com o
Senhor Prefeito para que juntos possam levar este problema até o Palácio
do Governador e tentar resolver; aludiu que na medida do possível tem
solicitado reuniões com o Senhor Prefeito Municipal, o qual sempre tem a
presença de um ou outro vereador, e, com relação à reunião para resolver
a situação da insalubridade dos funcionários, aludiu que já solicitou a
mesma e só está esperando o Senhor Prefeito agendar a reunião, ressaltou

também, que marcou reuniões de extrema importância com as Empresas
Elektro e Telefônica, na qual a representação dos edis foi a mínima
possível; defendeu-se das acusações feitas pelos edis José Lopes de Souza
e Dourivaldo de Rosa Moreira; finalizou parabenizando o Senhor Jaime
Curau pelos seus 89 anos de idade. Terminado o temário livre, o Senhor
passou para o Intervalo Regimental. Reaberta a Sessão, passou-se à
Ordem do Dia. A Comissão de Justiça e Redação examinando o Projeto
de Resolução nº 04/15 que “Dispõe sobre autorização para alienação de
Bem Móvel de Propriedade da Câmara Municipal, como parte de
pagamento na aquisição de novo bem”, opina favoravelmente pela
matéria em tela. O Projeto de Resolução nº 04/2015 foi lido, colocado em
discussão e votação nominal, na qual 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, convidou todos para a
próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 24 de junho do corrente ano
ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h21. Para
constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e
pelo Senhor Presidente.

