ATA: Aos onze dias do mês de março de 2015, realizou-se a 3º 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 de 08
vereadores, ausente o edil Sergio Shindin Tawata, 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. O Senhor Presidente comunicou que o balancete da Câmara
referente ao mês de fevereiro de 2015 encontra-se na Casa. Foi dispensada
a leitura da ata da Sessão Ordinária do dia 25 de fevereiro de 2015,
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: Requerimento
Interno de autoria do edil Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade. Requerimentos nºs. 16, 17 e 19/15 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). Requerimento nº 18/15 de autoria da vereadora Neide
Hipólito, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi
aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicação nº
27/2015 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa
(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 28/2015 de
autoria do edil Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao
Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 29 e 33/15 de autoria do
vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 30 a
32/2015 de autoria do vereador José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a
Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº.
04/2015 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, pelo
falecimento do Senhor Joaquim Diniz, foi lida e colocada em discussão
(encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 05/2015 de autoria do
vereador Sivaldo Miguel dos Santos, ao Senhor Valmir dos Santos Diretor da E.E. “Três Barras” pelos relevantes serviços prestados ao
município de Pedro de Toledo, perante as crianças e jovens desta unidade
escolar, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi
aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de
Congratulação nº. 02/2015 de autoria dos vereadores Valmir dos Santos,
José Roberto Esteves e Dourivaldo de Rosa Moreira, 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 Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; comentou sobre o projeto de infra-estrutura
referente à Rua Antonio Andreolli elaborado pelo engenheiro do
Departamento de Obras; parabenizou o edil Sivaldo Miguel dos Santos pela
homenagem feita através da Moção de Congratulação nº 05/15 ao edil
Valmir dos Santos; justificou sua ausência na sessão anterior. O vereador
José Lopes de Souza fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
iniciou questionando o porquê que as obras municipais são iniciadas e não
são terminadas, e, como exemplo citou a academia ao ar livre que está
abandonada; aludiu sobre a falta de iluminação na Praça em frente à
Prefeitura e na Praça da Estação na qual os vândalos estão se aproveitando
da situação; comentou sobre a questão do raio x, onde tem o equipamento e
está faltando boa vontade para colocar um bom profissional para trabalhar;
comentou sobre as proposituras de sua autoria. O vereador Sivaldo Miguel

dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou
sobre a Indicação nº 29/2015 de sua autoria; parabenizou a equipe do
Conselho Tutelar pelo excelente trabalho que vem realizando; aludiu sobre
a falta de médicos para atendimento no Pronto Socorro, e, ressaltou que
essa situação está acarretando excesso de tarefas para os poucos médicos
que estão trabalhando; parabenizou as mulheres pelo “Dia Internacional da
Mulher”; aludiu sobre as proposituras de sua autoria. O vereador Valmir
dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu
comentários a respeito da saúde no município, onde ressaltou sobre o
Requerimento nº02/15 de autoria da vereadora Débora, cujo tema fala
sobre a ausência de alguns medicamentos no Pronto Socorro; endossou as
palavras do edil Sivaldo com relação a falta de médicos; aludiu sobre a
falta de segurança no município, inclusive nos últimos dias vários órgãos
públicos foram assaltados, entre eles a Creche Municipal, a Casa da
Agricultura, Centro de Convivência do Idoso; comentou sobre a Indicação
nº 29/15 de autoria do edil Sivaldo, cujo tema fala sobre os alagamentos
que vem ocorrendo em frente à Escola Municipal Dirceu Rovari;
parabenizou toda equipe do Conselho Tutelar; teceu comentários sobre as
proposituras de sua autoria; deixou registrado que nos dias 13, 14 e 15 de
março acontecerá na Escola Municipal da Vila Batista, a Festa da Alegria;
convidou a todos, a pedido do Senhor Benê, para participarem da Festa do
Sorvete que acontecerá no dia 14 de março das 10h00 às 16h00, em frente
ao Banco do Brasil, para angariar fundos para a Associação dos Cães e
Gatos. O vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; parabenizou as vereadoras Neide Hipólito e
Débora Cristiane de Almeida pela dedicação e trabalho que as mesmas
vêem desempenhando no município; fez um resumo de tudo que foi falado
pelos edis com relação aos problemas que a cidade vem enfrentando e
concluiu que a administração tem tido mais fracassos do que sucesso;

aludiu sobre a importância da reunião que os edis terão com o Senhor
Prefeito Municipal; parabenizou o edil Sivaldo Miguel pela merecida
Moção de Congratulação nº 05/15 para o edil Valmir dos Santos; comentou
sobre os problemas da super lotação no transporte escolar; solicitou ao
Senhor Presidente que encaminhe um requerimento verbal à Empresa JE,
para que a mesma respeite os horários do transporte escolar; aludiu com
satisfação sobre a retomada da piscina para o uso da população. A
vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; parabenizou a todas as mulheres pelo “Dia Internacional
da Mulher”, e a Presidente da República Senhora Dilma Rousseff pela
sanção da Lei nº 13.104, de 09 de março de 2015 que “Altera o art. 121 do
Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal, para
prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de
homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o
feminicídio no rol dos crimes hediondos.”; endossou as palavras do edil
Valmir dos Santos com relação à Festa do Sorvete realizada pela
Associação dos Cães e Gatos do município; solicitou do Senhor Presidente
que cobre do Poder Executivo as respostas dos requerimentos, pois o
mesmo não está cumprindo os prazos regimentais; aludiu sobre o
requerimento de nº 02/15 de sua autoria cujo tema trata da ausência de
alguns medicamentos no Pronto Socorro, e, fez alguns esclarecimentos
sobre o assunto; comentou que o Estado de São Paulo e a Baixada Santista
estão sofrendo uma epidemia de dengue, por isso é muito importante que a
população ao sentir qualquer sintoma, procure imediatamente ajuda
médica; ressaltou sobre a reforma e adequação da sala de raio x, que em
breve estará pronta para uso da população. O Senhor Presidente solicitou à
Segunda Secretária Senhora Débora Cristiane de Almeida para ocupar o
seu lugar para poder fazer o uso da tribuna livre. O vereador José Roberto
Esteves fez o uso da palavra; parabenizou todas as mulheres pelo “Dia

Internacional da Mulher”; parabenizou a equipe do Conselho Tutelar pelo
excelente trabalho que vem realizando; aludiu sobre a falta de segurança
que vem acontecendo na cidade, inclusive, voltou a pedir ajuda aos demais
edis, para a conquista de verbas que tem como finalidade a realização de
um projeto de segurança e monitoramento, na ocasião, deu alguns
exemplos de fatos que vem ocorrendo nos últimos meses; endossou as
palavras da vereadora Débora Cristiane com relação à epidemia de dengue;
aludiu que é necessário dar soluções para os problemas em todas as áreas,
pois somente fazer indicações não vai adiantar de nada, se faz necessário
procurar saber o que está acontecendo para poder resolver as questões;
comentou que no dia 12 de março às 17h00, haverá uma reunião com o
Senhor Prefeito afim de discutir meios para dar melhores condições à
população; parabenizou a Polícia Militar pelo excelente trabalho que vem
realizando no município. A seguir passou-se a Ordem do Dia. As
Comissões de Justiça e Redação e Educação, Cultura, Assistência Social,
Esportes e Turismo, examinando o Projeto de Lei Complementar nº.
01/2015 de autoria do Senhor Prefeito que “Altera o Plano Municipal de
Educação de Pedro de Toledo criado pela Lei Complementar nº 039, de 11
de dezembro de 2003”, as Comissões opinam favoravelmente pela matéria
em tela. O Projeto de Lei Complementar nº 01/2015 foi lido, colocado em
discussão e votação nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira 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 sete votos favoráveis (encaminha-se). As
Comissões de Justiça e Redação e Obras, Serviços Públicos, Atividades
Privadas,
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examinando o Projeto de Lei nº. 04/2015 de autoria do Senhor Prefeito que
“Institui o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos do Município de Pedro de Toledo”, decidiram apresentar um
Projeto Substitutivo corrigindo as falhas do projeto. O Projeto Substitutivo
nº 01/15 em substituição ao Projeto de Lei nº 04/2015 foi lido, colocado em
discussão e votação nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira 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 sete 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 25 de março do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor
Presidente encerrou a sessão às 21h00. Para constar, eu, Secretário, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

