ATA: Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2013, realizou-se a 14º
Sessão Ordinária do 1º 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 Senhor Presidente Paulo Eduardo Alves Ferreira. Secretariaram
os edis 1º Secretário Valmir dos Santos e 2º Secretário Sergio Shindin
Tawata. Com a presença total da edilidade. O Senhor Presidente deu início
à sessão. Primeiramente foi realizada a chamada dos edis. A ata da sessão
anterior foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi
aprovada por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Ofício
nº 549/2013de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto
de Lei nº 40, de 08 de agosto de 2013 que “Autoriza permuta de servidores
e dá outras providências”; foi lido e encaminhado às Comissões
Competentes. Ofício nº 504/2013de autoria do Senhor Prefeito Municipal
que encaminha Projeto de Lei nº 41, de 19 de agosto de 2013 que “Concede
correção salarial e dá outras providências”; foi lido e encaminhado às
Comissões Competentes. Ofício nº 252/2013de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 42, de 15 de agosto de 2013
que “Autoriza o pagamento em contrapartida e dá outras providências”; foi
lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 255/2013de
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 43,
de 20 de agosto de 2013 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional
especial”, destinado à aquisição de um caminhão basculante no valor de
R$256.000,00, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício
nº 256/2013de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto
de Lei nº 44 de 20 de agosto de 2013 que “Dispõe sobre abertura de crédito
adicional especial”, objetivando a construção de um Centro Comunitário no
Conjunto Habitacional José Otávio do Nascimento; foi lido e encaminhado
às Comissões Competentes. Requerimento nº 67/2013 de autoria do edil
Sergio Shindin Tawata, foi lido, discutido e submetido à deliberação do
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se).
Requerimento nº 68/2013 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira,
foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimentos nºs. 69 e
70/2013 de autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidos, discutidos e
submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade
pela edilidade (encaminham-se). Requerimentos nºs. 71, 73 e 75/2013 de

autoria dos edis Sivaldo Miguel dos Santos e Débora Cristiane de Almeida,
foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram
aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Requerimento
nº 72/2013 de autoria dos edis Sergio Shindin Tawata e Débora Cristiane
de Almeida, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi
aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº
74/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida e dos edis
Paulo Eduardo Alves Ferreira, Sivaldo Miguel dos Santos e Sergio Shindin
Tawata, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi
aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº
76/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida e dos edis
Paulo Eduardo Alves Ferreira e Sergio Shindin Tawata, foi lido, discutido e
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade (encaminha-se). Indicações nºs. 175 e 179/2013 de autoria do edil
Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se
ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 176 e 177/2013 de autoria
do edil Sergio Shindin Tawata, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se
ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 178/2013 de autoria dos edis
Valmir dos Santos, Sivaldo Miguel dos Santos, Sergio Shindin Tawata e
Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao
Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 180/2013 de autoria do edil
Sivaldo Miguel dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe
do Poder Executivo). Indicações nºs. 181 e 182/2013 de autoria da
vereadora Débora Cristiane de Almeida e dos edis Sivaldo Miguel dos
Santos, Sergio Shindin Tawata e Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram
lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo).
Indicações nºs. 183 e 184/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de
Almeida e dos edis Sergio Shindin Tawata e Paulo Eduardo Alves Ferreira,
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo).
Moção de Pesar nº 28/2013 de autoria dos edis Sivaldo Miguel dos Santos
e José Lopes de Souza, 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 edil Jose Roberto
Esteves fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu ao
Senhor Presidente por ter arrumado o carro oficial; comentou que seu
Deputado vai mandar para o nosso município no 2º semestre, uma verba
para aquisição de equipamentos de mamografia e radiografia e, outra verba

de R$150.000,00 para infraestrutura do bairro Sem Terra; aludiu sobre
uma reunião que aconteceu para impedir o fechamento do Banco Santander
e ressaltou a necessidade de trazer para o município empresas para gerar
emprego para a população; finalizou aludindo sobre o requerimento nº
74/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane e dos edis Paulo
Eduardo, Sivaldo Miguel e Sergio Shindin, com relação ao fechamento da
APAE. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; parabenizou o Prefeito Senhor Sergio Miyshiro, a 1ª
Dama Senhora Marisa Yonamine, o Diretor da Saúde, Sr. Carlos Alberto
(Caliba) e a Coordenadora do PSF Sra. Rosa Resterich, pela parceria
realizada entre a Divisão Regional de Saúde e o nosso município que foi
contemplado com o Programa “Rede Cegonha” que irá beneficiar as
mamães de Pedro de Toledo; fez alguns esclarecimentos a respeito do
cancelamento da lista de pessoas aptas para o Programa Via Rápida (Frente
de Trabalho), comunicou o motivo pelo qual aconteceu isso e que será feito
uma nova listagem. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, aludiu
sobre as dificuldades que a Câmara está tendo pois as proposituras não
estão sendo atendidas; endossou as palavras do edil José Roberto com
relação ao Banco Santander, mas ressaltou que não foi convidado para essa
reunião; manifestou seu apoio ao requerimento nº 74/2013 com relação ao
não fechamento das APAEs. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso
da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu com tristeza sobre a
retirada da Diretora da Educação Sra. Elizabete Silva, do cargo; comentou
que o fechamento do Banco Santander significa uma regressão para a
cidade e questionou o motivo pelo qual o pagamento dos funcionários da
Prefeitura foi transferido para a Caixa Econômica Federal; teceu
comentários a respeito das péssimas condições que se encontram as
estradas e vias municipais; parabenizou o trabalho do Diretor da Saúde Sr.
Carlos Alberto (Caliba); endossou as palavras do edil Sivaldo Miguel com
relação à Frente de Trabalho e solicitou que o Sr. Presidente convoque a
Sra. Denise Ribeiro, funcionária da Prefeitura Municipal e responsável
pelas inscrições deste programa, para que a mesma venha prestar
informações nesta Casa de Leis sobre o ocorrido. O edil Sergio Shindin
Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; explanou
sobre o requerimento nº 67/2013 de sua autoria que trata da Lei Geral
Municipal, onde convidou a todos para uma assembléia para a implantação
do Sindicato Rural na nossa cidade, que acontecerá no dia 20 de setembro

do corrente ano às 14:00 horas nesta Casa de Leis; aludiu sobre a aquisição
de 02 veículos usados para a Casa da Agricultura, adquiridos através da
Secretaria de Agricultura de São Paulo; comentou que esteve na
Assembléia Legislativa em São Paulo juntamente com os edis Paulo
Eduardo e Débora Cristiane, no gabinete do Deputado Luciano Batista,
onde foram contemplados com uma verba para a aquisição de um trator e
implementos agrícolas; teceu comentários a respeito de suas proposituras e
finalizou dizendo que estão juntos para o bem do município. O edil Valmir
dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, comunicou
que no dia 1º de setembro será comemorado o jubileu de ouro da Igreja
Católica de Pedro de Toledo e convidou a todos; comentou que esteve na
reunião para tratar sobre o fechamento do Banco Santander e sobre a luta
para mantê-lo aberto; aludiu sobre o requerimento nº 74/2013 sobre o não
fechamento da APAE; parabenizou o trabalho da Sra. Cláudia Marietto,
Diretora da Escola Municipal Pica-Pau; endossou as palavras do edil
Dourivaldo de Rosa com relação a retirada da Diretora de Educação Sra.
Elizabete Silva. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente Sr. José
Roberto Esteves, para que ocupe o seu lugar para poder fazer o uso da
tribuna. O edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos e também a presença do ex-vereador José
Tavares; comentou que a reforma e limpeza do cemitério já foi iniciada;
aludiu sobre a instalação da ETEC no nosso município que já está em
andamento e provavelmente em janeiro do ano que vem já tenha início o
curso de Comércio; explanou sobre uma denúncia protocolada nesta Casa
de Leis no dia de hoje pela Sra. Rafaela Macedo Marietto, onde a mesma
relatou sobre o descaso e falta de respeito que sofreu por parte do médico
que estava de plantão; finalizou esclarecendo sobre um documento que está
tramitando no Congresso, no qual uma das cláusulas trata sobre o
fechamento das APAEs, e manifestou seu apoio contra essa situação.
Terminado o temário livre, e não havendo Ordem do Dia, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a
próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 11 de setembro do corrente
ano ás 19h00min horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às
21h30min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada
por mim e pelo Senhor Presidente.

