ATA: Aos doze dias do mês de agosto de 2015, realizou-se a 11º 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 24 de junho 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: Ofício nº
452/15 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de
Lei nº. 18, de 24 de julho de 2015 que “Autoriza a incineração de
documentos do

arquivo da Prefeitura

Municipal

e dá

outras

providências”, foi lido, encaminhado às Comissões Permanentes e, está
pautado na Ordem do Dia. Ofício nº 487/15 de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 19, de 05 de agosto de 2015
que “Institui o programa de parcelamento incentivado – PPI, autoriza a
utilização de protestos dos créditos da Fazenda Municipal e dá outras
providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Permanentes.
Matérias dos Senhores Vereadores: Balancete Analítico – Consolidado da
Câmara Municipal referente ao mês de julho/2015, foi lido, ciente a Casa
(arquive-se). Projeto de Lei nº 020/2015 de autoria dos edis José Lopes de
Souza e Neide Hipólito “Dispõe sobre a denominação de logradouro
público que especifica e dá outras providências”, foi lido e encaminhado
às Comissões Permanentes e está pautado na Ordem do Dia.

Requerimentos nºs. 48 a 50/15 e 53/15 de autoria do edil Sergio Shindin
Tawata foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário,
foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se).
Requerimento nº 51/15 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foi
lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 52/15 de
autoria dos vereadores Valmir dos Santos e José Roberto Esteves, foi
lido, discutido, e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimentos nºs. 54 a
57/15 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). O Senhor Presidente
convidou a vereadora Beatris Ferreira do Nascimento do município de
Itariri para adentrar ao Plenário e acompanhar os trabalhos. Indicações
nºs. 118 a 120/15 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas,
ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações
nº.s 121 a 123/15, 124, 126, 127 e 129 a 131/2015 de autoria do vereador
Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se).
Indicação nº 125/15 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lida, ciente
a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 128/15
de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lida, ciente a
Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). O vereador Valmir
dos Santos fez um requerimento verbal para ser encaminhado à APAE,
solicitando informações a respeito de um ônibus escolar que encontra-se
guardado em um determinado local no bairro Vila Batista. Moção de
Congratulação nº. 10/2015 de autoria dos vereadores Paulo Eduardo
Alves Ferreira e Sergio Shindin Tawata, aos atletas e a Equipe Técnica
pela participação nos Jogos Regionais – JORI 2015, foi lida, discutida e
submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela

edilidade (encaminha-se). Moção de Pesar nº. 11/2015 de autoria do
vereador Sivaldo Miguel dos Santos, pelo falecimento do Senhor
Sebastião José Cardoso, foi lida e colocada em discussão (encaminha-se).
Moção de Congratulação nº. 12/2015 de autoria dos vereadores Paulo
Eduardo Alves Ferreira e Sergio Shindin Tawata, aos formandos do
Curso Técnico em Comércio do nosso município de Pedro de Toledo, foi
lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº.
13/2015 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, ao Senhor
Marco Antonio Bento Martins pelos serviços que vem prestando ao nosso
município, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi
aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de
Congratulação nº. 14/2015 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos
Santos, ao Senhor Ramalho Ferreira de Figueiredo e sua equipe pelos
serviços prestados à comunidade do nosso município, 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 Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu
a presença de todos; aludiu e parabenizou as pessoas que foram
homenageadas nas moções; teceu comentários sobre as proposituras de
sua autoria; comentou sobre uma emenda parlamentar que recebeu para a
pavimentação na Rua Shozen Miyshiro, a qual por questões burocráticas
não foi inaugurada e já está ficando deteriorada; aludiu que é inadmissível
o município parar diante as barreiras insignificantes. O vereador Paulo
Eduardo Alves Ferreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; aludiu sobre a situação crítica em que se encontra o país; comentou
e fez vários esclarecimentos a respeito da obra na Rua Maria Ribeiro
Resterich que ainda está paralisada; parabenizou o edil Sivaldo Miguel
dos Santos pela elaboração da Moção de Congratulação nº14/2015 ao

Senhor Ramalho Ferreira de Figueiredo e toda sua equipe; solicitou ao
Senhor Presidente que encaminhe um ofício ao Senhor Prefeito Municipal
para averiguar a respeito das pinturas nas faixas de pedestres no bairro
Vila Batista o qual foi iniciado e não foi finalizado, sendo que se faz
necessário a pintura principalmente em frente às escolas, para se evitar
acidentes; comentou que foi instalado a torre de telefonia da Empresa
Vivo na residência do Senhor Chiquinho e, em breve estará funcionando e
beneficiando os moradores dos bairros da Fazenda São José, Três Barras,
Amoreiras, entre outros. O vereador Valmir dos Santos, fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a visita do Deputado
Estadual Jooji Hato no nosso município, na inauguração da passarela no
bairro São Lourencinho; deixou registrado o trabalho do Coordenador dos
Esportes, Senhor Fabio Brito e toda a sua equipe pelo trabalho que vem
realizando; aludiu sobre o início da Campeonato Evangélico e também
sobre a equipe do Professor Eleazar que participou de um Campeonato no
Sul; comentou sobre o excelente trabalho que vem sendo realizado pelo
Coordenador da Cultura Senhor Marco Antonio, e explanou que é
merecedor da Moção de Congratulação nº 13/15 de autoria do edil
Sivaldo Miguel dos Santos; teceu comentários a respeito das proposituras
de sua autoria; comentou sobre as casas populares que já estão quase
prontas. O vereador Sivaldo Miguel dos Santos, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; solicitou apoio ao Senhor Presidente e aos
demais edis para que juntos possam tomar as devidas providências com
relação ao SAMU pois infelizmente o serviço tem deixado a desejar e o
número de óbitos vem só crescendo; aludiu que a Prefeitura alega estar
cortando gastos, mas vem contratando várias pessoas, inclusive gente de
outros municípios. O vereador José Lopes de Souza, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; teceu comentários com relação ao estado
precário em que se encontram vários setores do município; parabenizou

todos os edis pela elaboração das moções, pois todos os homenageados
são merecedores. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou os formandos do 1º
curso técnico realizado no município e, lamentou com tristeza o fato do
município não ter condições de dar uma oportunidade de trabalho para
esses alunos; parabenizou a equipe do Centro de Convivência do Idoso
pela participação no JORI 2015 e, parabenizou também o Professor
Eleazar pela participação na Seletiva Mundial de Jiu-Jitsu onde um de
seus alunos conquistou um título; aludiu sobre o descaso em que o
município atualmente se encontra; comentou sobre o absurdo contido no
Projeto de Lei nº. 18, de 24 de julho de 2015 que “Autoriza a incineração
de documentos do arquivo da Prefeitura Municipal e dá outras
providências”. A vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários a respeito das
proposituras de sua autoria; aludiu que durante o recesso esteve visitando
alguns bairros do município, onde pode constatar que algumas de suas
proposituras foram atendidas, e citou algumas delas; comentou que irá
solicitar ao Departamento de Saúde para que providencie com urgência a
substituição da porta do consultório do Postinho de Saúde do bairro Três
Barras; comentou sobre as obras do governo estadual no município que
estão paralisadas; parabenizou a equipe do Senhor Ramalho Ferreira de
Figueiredo do setor de estradas que mesmo diante as dificuldades vem
trabalhando. O Senhor Presidente fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; iniciou comentando sobre o curso de costura industrial
do Programa Via Rápido que será iniciado nos próximos dias e sobre as
possibilidades de emprego nesta área; aludiu sobre as péssimas condições
da obra da Rua Maria Ribeiro Resterich; comentou que tudo que não tem
manutenção acaba se deteriorando; explanou sobre o Detran do nosso
município que está sem condições de trabalho devido a uma melhor

estrutura; comentou que esteve com o Secretário de Segurança Pública de
São Paulo solicitando providências no sentido de colocar funcionários na
nossa Delegacia porque em casos de ocorrência se faz necessário se
deslocar até outro município, porque o Delegado que temos atende desde
a cidade de Itanhaém até o nosso município e, para agravar a nossa
situação, a única escrivão que tínhamos, aposentou-se; endossou as
palavras do edil Valmir dos Santos com relação à visita do Deputado
Estadual Jooji Hato; comentou que esteve junto aos edis Débora e Valmir
entregando kits de higiene bucal nas escolas. Terminado o temário livre, o
Senhor Presidente consultou o Plenário para a dispensa do Intervalo
Regimental, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. Passou-se à
Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação examinando o Projeto
de Lei nº 018/15 que “Autoriza a incineração de documentos do arquivo
da Prefeitura Municipal e dá outras providências” e, o Projeto de Lei nº
20/15 que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público que
especifica e dá outras providências”, a Comissão opina favoravelmente
pelo Projeto de Lei nº 20/15 e opina desfavoravelmente pelo Projeto de
Lei nº 18/15. O Projeto de Lei nº 18/15 foi lido, colocado em discussão e
votação nominal, na qual os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou
pela rejeição do projeto, Sergio Shindin Tawata, votou pela rejeição do
projeto, Dourivaldo de Rosa Moreira, votou pela rejeição do projeto,
Valmir dos Santos, votou pela rejeição do projeto, Sivaldo Miguel dos
Santos, votou pela rejeição do projeto, José Lopes de Souza, votou pela
rejeição do projeto, Débora Cristiane de Almeida, votou pela rejeição do
projeto e Neide Hipólito votou pela rejeição do projeto, sendo rejeitado
por oito votos contrários (arquiva-se). O Projeto de Lei nº 20/15 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 a todos para a
próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 26 de agosto do corrente
ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 22h00. Para constar, eu,
Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.

