ATA: Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2015, realizou-se a 6º
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 Luiz Bouchet Pássaro, que auxiliou no andamento
dos trabalhos. Deu-se início à sessão. A ata da Sessão Ordinária do dia 08
de abril 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:
Resolução nº 003/2015 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a
criação de cargo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedro de
Toledo, e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões de
Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Requerimentos nºs. 29 e
30/2015 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). O edil Valmir dos Santos fez
um requerimento verbal solicitando ao Senhor Prefeito Municipal
informações a respeito da Rua Zelinda Maria Muri e também solicitando
informações a respeito das oficinas clandestinas existentes em nosso
município. Os Requerimentos verbais do edil foram colocados em
discussão e votação pelo Plenário, foram aprovados por unanimidade pela
edilidade (encaminham-se). O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez um
requerimento verbal solicitando ao Senhor Prefeito Municipal informações
a respeito do caminhão azul que está prestando serviços para a Prefeitura
Municipal. O Requerimento verbal do edil foi colocado em discussão e

votação pelo Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade
(encaminha-se). Indicações nºs. 61 a 63/2015 de autoria do vereador José
Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do
Poder Executivo). Convite oriundo da Câmara Municipal de Peruíbe, que
convida a todos para participarem da Sessão Solene que será realizada no
dia 24 de abril do corrente ano, às 19h00. Terminado o Expediente passouse ao Temário Livre. O vereador José Lopes de Souza, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; agradeceu ao Senhor Prefeito Municipal por
ter atendido o seu pedido referente à extensão da rede de esgoto na Rua
Maria Ribeiro Resterich; teceu comentários e explanou sobre as
proposituras de sua autoria; comentou sobre as péssimas condições da van
que foi alugada pelo Departamento de Saúde, para levar os pacientes para
fazer tratamento fora do município. O vereador Sivaldo Miguel dos Santos,
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou os
doutores Raul e Hamed e também a enfermeira Joice, pelo trabalho que
vem realizando, pois um dia desses haviam no Pronto Socorro vários
pacientes e não havia médico para atender, foi então que a enfermeira
Joice, entrou em contato com os médicos acima citados, que rapidamente
chegaram no Pronto Socorro e resolveram a situação; aludiu sobre o seu
requerimento verbal feito durante a sessão, o qual solicita informações a
respeito de um caminhão azul que está realizando viagens de cascalho no
nosso município, e, se o mesmo, é contratado pela Prefeitura Municipal;
questionou o motivo pelo qual a máquina patrol da Prefeitura Municipal foi
arrumar uma estrada no final do bairro Manoel de Nóbrega, sendo que a
estrada principal está em péssimas condições; agradeceu o Senhor Prefeito
Municipal por ter atendido seu pedido referente à instalação de um
ventilador no Necrotério Municipal; pediu ao Senhor Presidente que
convide o Senhor Prefeito para uma reunião afim de tratar sobre a questão
do adicional de insalubridade dos funcionários da Prefeitura Municipal. O

vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; endossou as palavras do edil Sivaldo referente ao
caminhão azul que está transportando cascalho no município, e, ressaltou
que é de grande importância para todos, obter informações sobre as
regularidades do mesmo; teceu comentários sobre a Resolução nº 003/15
que “Dispõe sobre a criação de cargo no quadro de pessoal da Câmara de
Pedro de Toledo e dá outras providências”; agradeceu ao edil Sivaldo por
tê-lo representado muito bem, em algumas visitas feitas aos bairros do
município. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a visita do Deputado Samuel
Moreira, no nosso município; comentou com tristeza a demissão da
Diretora do Departamento de Assistência Social Senhora Neusa Kanashiro
Omuro; parabenizou o trabalho que vem sendo realizado pelo Senhor Paulo
Hipólito e sua equipe, no Departamento de Obras, que mesmo sem uma
boa infra-estrutura, tem demonstrado competência, e que essa atitude sirva
de exemplo para todos nós; finalizou aludindo que “...trabalhar faz parte do
nosso compromisso em alcançar cada dia mais o sucesso para o nosso
município”. O vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou toda a equipe do
Departamento de Obras, pelo trabalho que vem desenvolvendo no
município; comentou sobre as cobranças que vem sofrendo por parte da
população, com relação à necessidade de fazer as roçadas nas estradas
rurais, inclusive, alegou que esteve na estada da usina e que a mesma como
várias outras estão em estado deplorável; comentou a respeito da
comunidade do bairro Despraiado, que se uniu em prol do bairro, e através
de um mutirão envolvendo todos, estão roçando a estrada e fazendo as
benfeitorias possíveis; desabafou, aludindo que esse tipo de serviço deveria
ser feito pelo Poder Executivo e não pelo povo, mas infelizmente a situação
está chegando num limite insuportável, por isso, a comunidade do bairro

Despraiado tomou essa atitude; aludiu que na semana passada foi realizada
a passagem da estrada da Água Parada para a Rua Projetada III, esse
pedido foi feito desde a época do ex-vereador Samuel Muniz, passando
pela gestão do ex-vereador Ramalho Ferreira (que muito lutaram) e, que
agora finalmente com a ajuda da comunidade, e dos departamentos
competentes, foi concluída; aludiu sobre uma reunião que participou
juntamente com o Senhor Benê (responsável pela Associação de Cães e
Gatos do nosso município), e o vereador da cidade de Santos, Senhor
Benedito Furtado do Partido do PSB, que é Presidente da Frente
Parlamentar Regional para proteção dos animais que abrange da cidade de
Peruíbe até a cidade de Bertioga, cuja representação foi feita por
vereadores das determinadas cidades, e, após ter explanado o assunto,
convidou a todos os vereadores para participarem desta Frente Parlamentar;
deixou registrado o seu descontentamento pela demissão da Senhora Neusa
Kanashiro Omuro Diretora do Departamento de Assistência Social. O
vereador Valmir dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; aludiu que durante o feriado esteve juntamente com o Senhor
Presidente, na Vila Batista visitando a obra das Casas Populares; deixou
registrado o trabalho do jornalista Sergio Pinho que faz as matérias sobre
todos os eventos ocorridos no município; agradeceu o Senhor Prefeito
Municipal por ter atendido seu pedido referente a ligação da tubulação na
estrada de Manoel de Nóbrega; aludiu que o Departamento de Obras tem
trabalhado e feito o que pode, mas é necessário priorizar as necessidades;
aludiu com indignação sobre a demissão da Senhora Neusa Kanashiro
Omuro, Diretora do Departamento de Assistência Social, e comentou que é
lamentável; comentou sobre as parcerias que a comunidade tem feito com a
Prefeitura Municipal; finalizou desejando um Feliz Dia dos Trabalhadores.
A vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; aludiu sobre a importância das proposituras de sua

autoria; parabenizou o edil Valmir, pela presença do Deputado Federal
aludiu sobre a demissão e substituição da Diretora do Departamento Social
Senhora Neusa Omura; o edil Dourivaldo de Rosa Moreira, pediu a parte à
vereadora, no qual a mesma concedeu, e então, o edil perguntou ao Senhor
Presidente sobre a possibilidade de fazer uma cópia da chave do portão da
garagem e dar para cada vereador; com a palavra, o Senhor Presidente
comunicou ao edil que na chave do carro já tem a chave do portão e que o
mesmo fica aberto durante o horário de expediente de segunda a sextafeira; com a palavra novamente a vereadora Débora, finalizou desejando
uma boa sorte para a nova Diretora do Departamento de Assistência Social.
A vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; aludiu sobre a indignação e as reivindicações dos edis, não atendidas
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, e citou como exemplo: as ruas
do bairro Vila Sorocabana, que estão em estado precário, cheia de buracos;
o cemitério público municipal que continua em estado de calamidade,
apesar do Senhor Prefeito ter atendido o pedido do edil Sivaldo e instalado
o ventilador no necrotério; desabafou aludindo que é um verdadeiro
descaso com a população; comentou sobre um poste localizado na Rua
Joaquim Barbosa que está quase caindo, onde já foi procurar a empresa
responsável pela remoção e foi informada que todos os procedimentos
necessários já foram feitos, e agora é preciso aguardar. O Senhor Presidente
solicitou ao Vice-Presidente Senhor Paulo Eduardo Alves Ferreira para
ocupar o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna livre. O vereador José
Roberto Esteves fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
comentou sobre o aniversário da cidade que ocorreu no dia nove de abril do
corrente ano, e alegou que não houve muitas comemorações devido a
situação delicada em que o município está passando, mas, ainda assim,
houve a inauguração do COMAD (Conselho Municipal Anti-Drogas) e do
Conselho de Deficientes Físicos; endossou as palavras dos demais edis com

relação à demissão da Senhora Neusa Omuro Diretora do Departamento de
Assistência Social e, indagou com indignação o motivo pelo qual o Chefe
do Poder Executivo tira do cargo pessoas que estão trabalhando e mantém
outras que não estão fazendo nada; aludiu sobre a visita do Deputado
Federal Samuel Moreira, no nosso município e parabenizou o edil Valmir
dos Santos por ter filiado várias pessoas ao seu partido; aludiu que os
vereadores devem estar unidos para enfrentar os problemas juntos;
comentou que recebeu um telegrama oriundo do Coordenador Estadual de
Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante, doutor Marco Antonio
da Silva (ex-funcionário desta Casa de Leis), o qual informou que na
segunda quinzena do mês de junho estará enviando um curso
profissionalizante, com sessenta vagas na área da Agricultura, que será de
extrema importância para o município. A seguir passou-se a Ordem do Dia.
As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, examinando o
Projeto de Resolução nº. 002/2015 de autoria da Mesa Diretora que
“Dispõe sobre concessão de cartão alimentação, aos servidores do Poder
Legislativo”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto de
Resolução nº 002/2015 foi lido, colocado em discussão e votação nominal, 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
e, convidou todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 13 de
maio do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 21h00. Para constar,
eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.

