ATA: Aos quatorze dias do mês de outubro de 2015, realizou-se a 14º
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. Secretariou a 1ª
Secretária Neide Hipólito e 2ª Secretária Débora Cristiane de Almeida. O
Senhor Presidente fez a chamada regimental, constatou a presença de oito
vereadores, ausente o edil José Lopes de Souza. 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 23 de setembro do corrente ano teve sua leitura
dispensada, 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 613/15 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha
Projeto de Lei nº. 27, de 29 de setembro de 2015 que “Autoriza o Poder
Executivo a fazer cessão de uso de equipamento agrícola e dá outras
providências.”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Requerimentos
nºs. 67, 72 a 75/15 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). Requerimentos nºs. 67
a 71/15 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foram
lidos, discutidos, e submetidos à deliberação do Plenário, foram
aprovados

por

unanimidade

pela

edilidade

(encaminham-se).

Requerimento nº76/15 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lido,
discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nºs. 150 a 158 e
161 e 162/15 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram
lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicação nº159/15 de autoria da

vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe
do Poder Executivo). Indicação nº 160/15 de autoria do edil Valmir dos
Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder
Executivo). Moção de Congratulação nº. 22/2015 de autoria do vereador
Valmir dos Santos, aos Profissionais da Educação pelo seu dia 15 de
outubro “Dia do Professor”, foi lida, discutida e submetida à deliberação
do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se).
Moção de Congratulação nº. 23/2015 de autoria do vereador Valmir dos
Santos, “à Colônia Japonesa de Itariri pelo evento realizado no dia 11 de
outubro do corrente ano”, 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; fez comentários a respeito da gravação de um vídeo do carro
oficial, onde o Senhor Presidente proferiu acusações caluniosas à sua
pessoa, envolvendo também nomes de munícipes; aludiu sobre a pressão
que vem sofrendo dentro desta Casa Legislativa, onde em uma das
últimas viagens que fez com o carro oficial, os seus gastos com
combustível e pedágio não foram reembolsados, enquanto o Senhor
Presidente gastou valores exagerados com alimentação e outras coisas;
explanou que quer deixar bem claro o abuso que está sendo cometido com
o dinheiro do povo; com relação à acusação com relação à violação do
lacre do carro oficial, o edil fez a sua defesa relatando vários fatos
ocorridos; comentou que ficou surpreso ao ver um representante do povo
(o Senhor Presidente), em tão pouco tempo, adquirir um patrimônio
volumoso como tem ostentado; finalizou explanando que irá entrar com
um processo de danos morais contra o Senhor Presidente, e, a indenização
obtida será doada para as entidades sociais. O vereador Sergio Shindin
Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu

ao Senhor Ramalho – Chefe da Seção de Estradas - e toda a sua equipe
pela colocação de tubos na estrada do bairro Colina Verde; comentou
sobre o terreno ao lado da Casa da Agricultura que após vários esforços,
finalmente será utilizada para a construção da Casa do Agricultor e
instalação da câmara climatizadora de bananas; convidou a todos para
participarem do porco no rolete que acontecerá no Pesqueiro do
Português, no dia 24 de outubro do corrente ano, esse evento será
realizado em parceria com a APAE; parabenizou a administração do
Senhor Presidente, onde dias atrás fez uma solicitação ao mesmo e foi
prontamente atendido. O vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, fez o
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou comentando que a
Empresa JE tem contrato regular com o município somente no transporte
escolar, já com relação ao transporte coletivo, não há nada firmado; fez
menção e parabenizou a equipe que foi eleita para o Conselho Tutelar,
onde foram reeleitos a Patrícia e o Cleber, e eleitos a Regina, Solange e
Rosangela; comentou sobre sua participação em uma reunião do Tribunal
de Contas onde foi avaliado todo o Vale do Ribeira, na qual segundo o
relatório do próprio Tribunal, o município de Pedro de Toledo está
aplicando os recursos públicos da forma efetiva, por isso parabenizou a
administração pública do município, todos os servidores, os edis e a
população. O vereador Sivaldo Miguel dos Santos, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; iniciou parabenizando a reeleição da
Patrícia e Cleber para o Conselho Tutelar e em seu nome parabeniza os
demais membros que também venceram esta eleição; teceu comentários
sobre as proposituras de sua autoria; questionou o Poder Executivo
Municipal sobre o motivo pelo qual os valores dos empréstimos que são
descontados na folha de pagamento dos servidores da Prefeitura
Municipal não estão sendo repassados para o banco, pois há casos em que
o nome do servidor está no Serviço de Proteção ao Crédito, sendo que foi

descontado o empréstimo no holerite do mesmo; manifestou sua opinião
contrária à contenção de gastos na área da educação, saúde e limpeza
urbana, onde alegou que a cidade está um verdadeiro caos, principalmente
no que diz respeito à coleta de lixo. O vereador Valmir dos Santos, fez o
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre os problemas
relacionados à falta de Agências Bancárias no nosso município, ainda
mais agora devido as greves, por isso, solicitou apoio dos demais
vereadores para que juntos façam uma reunião com o Senhor Prefeito
Municipal afim de resolver esse problema; parabenizou o trabalho que o
Senhor Ramalho (Chefe de Serviços da Seção de Estradas) juntamente
com sua equipe vem realizando no município, principalmente no bairro
Colina Verde; aproveitou a oportunidade e explanou sobre vários outros
bairros que estão necessitando de reparos; parabenizou o trabalho de
prevenção nas escolas, que a Presidente do Rotary de Pedro de Toledo,
vereadora Débora Cristiane de Almeida juntamente com a Dra. Célia vem
realizando; fez alguns esclarecimentos sobre a reorganização escolar, a
qual não ocorrerá no nosso município por ser inviável. A vereadora
Débora Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, agradeceu a presença
de todos; iniciou parabenizando os eleitos no Conselho Tutelar; comentou
que esteve presente em uma reunião no Parque Florestal juntamente com
várias Secretarias, a fim de discutir quais são as medidas sócioeconômicas que serão adotadas para as famílias que virão das áreas de
preservação ambiental para residirem no Conjunto Habitacional da Vila
Batista; endossou as palavras do edil Sivaldo com relação à contenção de
gastos e diminuição da carga horária de trabalho de vários setores da
Prefeitura Municipal, dando ênfase à saúde; aludiu sobre as campanhas
realizadas neste mês “Outubro Rosa” e finalizou fazendo um alerta à
todas as mulheres que procurem cuidar mais da saúde. O Senhor
Presidente fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou

parabenizando o trabalho que vem sendo realizado pelo Senhor Ramalho
e sua equipe; parabenizou a esposa do edil Sivaldo Miguel dos Santos que
está sempre presente nos prestigiando; parabenizou toda a equipe eleita e
reeleita no Conselho Tutelar e desejou à todos boa sorte e um bom
trabalho; comentou sobre a crise econômica que o país inteiro vem
sofrendo e, tanto no nosso município como nos municípios vizinhos não
tem sido diferente; endossou as palavras do edil Sivaldo com relação à
contenção de gastos e diminuição da carga horária de trabalho em vários
setores da Prefeitura Municipal, e propôs aos edis estarem fazendo uma
reunião com o Senhor Prefeito Municipal para resolver esta questão da
melhor maneira possível; endossou as palavras do edil Paulo Eduardo
com relação ao relatório do Tribunal de Contas comunicando que o
município de Pedro de Toledo está aplicando os recursos públicos da
forma efetiva; convidou a todos para estarem participando da Frente
Parlamentar que será realizada na Câmara Municipal, no dia 06 de
novembro do corrente ano, das 09:00 às 16:00 horas, e que contará com a
participação dos Deputados Estaduais Caio França e Paulo Correa Junior.
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. A Comissão de Constituição,
Justiça e Redação reunida examinando o Projeto de Lei nº 25/15 que
“Dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica e dá
outras providências”; Projeto de Lei nº 26/2015 que “Dispõe sobre o
atendimento prioritário as pessoas com deficiência, com mobilidade
reduzida e aos idosos nos estabelecimentos de saúde do município e dá
outras providências”; e o Projeto de Lei nº 27/2015 que “Autoriza o Poder
Executivo a fazer cessão de uso de equipamento agrícola e dá outras
providências”; a Comissão opina favoravelmente pelas matérias em tela.
O Projeto de Lei nº 25/2015 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,
Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação do projeto, Valmir dos
Santos, votou pela aprovação do projeto, Neide Hipólito votou pela
aprovação do projeto e Débora Cristiane de Almeida votou pela
aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis
(encaminha-se). O Projeto de Lei nº 26/2015 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, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação
do projeto, Valmir dos Santos, votou pela aprovação do projeto, Neide
Hipólito votou pela aprovação do projeto e Débora Cristiane de Almeida
votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos
favoráveis (encaminha-se). O Projeto de Lei nº 27/2015 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, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação
do projeto, Valmir dos Santos, votou pela aprovação do projeto, Neide
Hipólito votou pela aprovação do projeto e Débora Cristiane de Almeida
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 a todos
para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 28 de outubro do
corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 21h45. Para constar,
eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo
Senhor Presidente.

