ATA: Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2015, realizou-se a 10º
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 10 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
142/15 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de
Lei nº. 16, de 17 de junho de 2015 que “Autoriza o Executivo Municipal
a Conceder Subvenção as Entidades Beneficentes e dão outras
providências no valor de R$1.681.268,00”, foi lido e encaminhado às
Comissões Permanentes. Ofício nº 387/15 de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 17, de 23 de junho de 2015
que “Ratifica a alteração do Protocolo de Intenções, consubstanciado no
Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Vale do Ribeira e Litoral Sul – Consaúde, e dá outras providências”, foi
lido e encaminhado às Comissões Permanentes. Requerimentos nºs. 44 e
45/15 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 nº 46/15 de
autoria dos vereadores José Roberto Esteves, Valmir dos Santos, José
Lopes de Souza e Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 47/15 de autoria do vereador
Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, discutido, na qual o edil Valmir dos
Santos fez o uso da palavra e pediu para deixar registrado seus parabéns
ao edil Sivaldo pela elaboração da propositura, visto que essa benfeitoria
vai ajudar várias famílias; o requerimento foi submetido à deliberação do
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se).
Indicação nº 108/15 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foi lida,
ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações
nº.s 109, 110, e 115 a 117/2015 de autoria do vereador Sivaldo Miguel
dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicações nº.s
111 a 114/15 de autoria do edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a
Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o
Expediente passou-se ao Temário Livre. O vereador Dourivaldo de Rosa
Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou
aludindo sobre a Seletiva Mundial de Jiu-Jitsu que acontecerá no dia 12
de julho do corrente ano, na cidade de Santa Catarina, onde a equipe de
Pedro de Toledo estará participando; comentou que esteve na reunião do
Conselho Tutelar juntamente com os demais vereadores e explanou que
considera um verdadeiro descaso o que vem acontecendo com a equipe,
por isso, convidou os demais edis para juntos elaborarem uma indicação
ao Poder Executivo Municipal afim de dar aos mesmos melhores
condições de trabalho e um salário digno; aludiu sobre a academia ao ar
livre, questionando aonde está a mesma e quando será instalada no
município; comentou que a Rua Maria Ribeiro Resterich continua no
mesmo estado de calamidade; finalizou que recebeu várias reclamações
com relação ás péssimas condições que se encontram os veículos do
SAMU. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; aludiu que esteve visitando a cidade de

Extrema, em Minas Gerais, juntamente com o Presidente do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural, Senhor Daniel Moreira, e o Diretor
da Agricultura Eduardo Tamashiro, cujo objetivo foi verificar o Projeto
da referida cidade sobre a implantação da conservação das águas;
parabenizou toda a equipe da APAE pelo empenho e dedicação com que
vem trabalhando e também pela realização da quermesse; parabenizou o
trabalho que vem sendo realizado pelo edil Sivaldo Miguel dos Santos;
aludiu que sentiu-se orgulhoso em ter companheiros tão verdadeiros,
devido ao companherismo que vem observando nos edis;

finalizou

deixando uma mensagem de otimismo a todos. O vereador Paulo Eduardo
Alves Ferreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
parabenizou as palavras do edil Sergio Shindin com relação ao orgulho de
ter companheiros tão verdadeiros; teceu comentários com relação às
péssimas condições em que se encontram as estradas rurais,
principalmente na Estrada da Usina e a Estrada do bairro Água Parada,
que estão intransitáveis; aludiu que os moradores da Alameda Boracéia
estão reivindicando a extensão da rede de esgoto; comentou sobre a Rua
José Morato (antiga Rua dos Baianos) que se encontra intransitável,
necessitando com urgência de reparos; parabenizou toda a equipe da
APAE pela realização da quermesse; aludiu sobre a formatura dos alunos
do Projeto PROERD e também sobre a Delegação Esportiva da Terceira
Idade de Pedro de Toledo que viajou para participar do JORI (Jogos
Regionais do Idoso) realizado na cidade de Praia Grande/SP. O vereador
José Lopes de Souza, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
teceu comentários com relação às proposituras de sua autoria; comentou a
respeito de uma matéria publicada no Jornal de circulação da cidade, onde
o Senhor Presidente reafirmou o compromisso de continuar valorizando a
Câmara, os vereadores, os servidores, etc, e, essa afirmação não condiz
com a realidade, pois já foi negado o uso do carro para o edil por duas

vezes, prejudicando assim o mesmo de realizar seu trabalho. O vereador
Sivaldo Miguel dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; endossou as palavras do edil Dourivaldo de Rosa Moreira com
relação às péssimas condições de trabalho do Conselho Tutelar; teceu
comentários a respeito das proposituras de sua autoria; finalizou
reafirmando que todos os edis precisam estar unidos para juntos
conseguirem resolver os problemas da comunidade. O vereador Valmir
dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou
parabenizando o Senhor Mario Moreira, Presidente da Rádio Verde Vale
e toda sua equipe; endossou as palavras do edil Paulo Eduardo com
relação à Delegação Esportiva da Terceira Idade que participará do JORI,
o qual será realizado na cidade de Praia Grande/SP; deixou registrado
seus parabéns ao Senhor Gercino e toda a equipe do Palmeirinhas, pela
festividade em comemoração ao aniversário de 84 (oitenta e quatro) anos
de existência do clube; deixou registrado também seus parabéns ao
Senhor Pablo do município de Santa Rita do Ribeira que organizou um
campeonato intermunicipal muito bem organizado, o qual várias equipes
do nosso município estão participando; aludiu sobre algumas obras que
estão paradas, entre elas a da Rua Maria Ribeiro Resterich, na qual em
reunião feita com o Senhor Prefeito Municipal, houve-se a confirmação
de que a mesma será reiniciada nesta semana; aludiu sobre as estradas
rurais que continuam em estado precário; parabenizou toda a equipe da
APAE pela realização da quermesse; aludiu sobre a importância do
Projeto Ação do Coração para o município; parabenizou o trabalho que o
Presidente desta Casa de Leis vem realizando e, explanou que devemos
também ter um pouco de respeito porque não é fácil administrar uma
Câmara; finalizou comentando sobre a situação precária em que se
encontra a equipe do Conselho Tutelar. 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; endossou as
palavras do edil Dourivaldo e manifestou seu apoio com relação à
academia ao ar livre; parabenizou o edil Paulo Eduardo pela solicitação
da extensão de rede de esgoto para a Alameda Boracéia; parabenizou o
trabalho de muita observação que tem feito o edil Sivaldo Miguel e
também parabenizou a forma como o Senhor Presidente tem conduzido
esta Casa; aludiu que esteve presente na abertura da Campanha do Ação
do Coração juntamente com o Alexandre Camilo fundador do projeto;
parabenizou toda a equipe da APAE pela realização da quermesse;
comentou que esteve juntamente com a equipe de limpeza da Prefeitura
no mutirão que aconteceu no bairro Três Barras; aludiu sobre a
enfermeira Joice que assumiu a Coordenadoria da Estratégia de Saúde da
Família e, desejou a mesma uma boa sorte. O Senhor Presidente fez o uso
da palavra, agradeceu a presença de todos em especial do seu filho Yago
que se fazia presente; agradeceu também a presença do Diretor Presidente
da Rádio Verde Vale Senhor Mário Moreira; aludiu que esteve
juntamente com o edil Valmir dos Santos, no bairro Bracinho onde estava
sendo construído uma passarela que irá beneficiar mais de 200 (duzentas)
famílias, cuja verba para a obra foi uma emenda do Deputado Estadual
Jooji Hato; aludiu que esteve em reunião junto com o Senhor Prefeito
Municipal e alguns edis, onde foram tratados vários assuntos entre eles, a
insalubridade dos funcionários públicos, a falta de cascalho, corrigir o
regime de trabalho dos funcionários públicos pois ou é estatutário ou
CLT, porque não pode ter os dois tipos e isso é o que ocorre no
município; endossou as palavras dos demais edis com relação ás péssimas
condições de trabalho dos Conselheiros Tutelares; aludiu que nos últimos
dias teve vários problemas relacionados à saúde do seu pai e agradeceu ao
apoio que teve por parte do setor da saúde do município e, aproveitou
para solicitar ao Diretor Municipal de Saúde que resolva o mais breve

possível os assuntos relacionados ao raio x, entre outros; em resposta a
alguns comentários feito por parte de alguns edis, explanou que segue o
Regimento Interno desta Casa de Leis, e ao contrário do que foi dito,
todos que trabalham são muito competentes. 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 e Finanças e
Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº
016/15 que “Autoriza o Executivo Municipal a Conceder Subvenção as
Entidades Beneficentes e dão outras providências no valor de
R$1.681.268,00”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto
de Lei nº 16/15 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). A Comissão de
Justiça e Redação examinando o Projeto de Lei nº 017/15 que “Ratifica a
alteração do Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de
Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do
Ribeira e Litoral Sul – Consaúde, e dá outras providências”, opina
favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto de Lei nº 17/15 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, comunicou aos demais
edis que a partir de 01 de julho iniciará o recesso e convidou-os para a
próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 12 de agosto do corrente
ano ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h20.
Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por
mim e pelo Senhor Presidente.

