ATA: Aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2015, realizou-se a 15º
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 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 14 de outubro 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:
Balancete Analítico da Câmara Municipal de Pedro de Toledo referente
ao mês de setembro/2015, foi lido e está à disposição. Projeto de Lei nº.
28/2015 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos que “Dispõe sobre
denominação de logradouro público que especifica e dá providências”, foi
lido e encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Requerimento nº77
/15 de autoria do edil José Lopes de Souza, foi lido, discutido e
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade. Requerimento nº78/15 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi
lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimentos nºs. 79 e
80/15 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 nº81/15 de
autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, discutido e submetido
à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade

(encaminha-se). Indicações nºs. 163, 164, 167, 168, 174, 175 e 176/15 de
autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa
(encaminham-se). Indicações nºs. 165, 170 a 173/15 de autoria do
vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, foram lidas, ciente a Casa
(encaminham-se). Indicação nº166/15 de autoria do vereador José Lopes
de Souza, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder
Executivo). Indicação nº169/15 de autoria do vereador José Roberto
Esteves, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder
Executivo). Moção de Congratulação nº. 24/2015 de autoria da vereadora
Débora Cristiane de Almeida, ao Departamento Municipal de Saúde pela
realização do Terceiro Dia Especial de Saúde realizado no dia
23/10/2015, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi
aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de
Congratulação nº. 25/2015 de autoria do vereador Valmir dos Santos,
“Aos Funcionários Públicos pela comemoração do seu dia 28 de outubro
“Dia do Funcionário Público”, foi lida, discutida e submetida à
deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade
(encaminha-se). Moção de Pesar nº. 26/2015 de autoria do vereador
Valmir dos Santos, pelo falecimento do Senhor Alfredo Pereira, foi lida e
colocada em discussão (encaminha-se). Terminado o Expediente passouse ao Temário Livre. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso
da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu ao funcionário da
Prefeitura Municipal e também vereador desta Casa de Leis o senhor
Sivaldo pelo serviço de reparos executado na Rua das Flores, bairro Rio
do Peixe; solicitou ao Poder Executivo Municipal, manutenção e limpeza
na Rua Antonio Andreolli, que está em estado de abandono; questionou
aos demais edis se foram comunicados a respeito das mudanças ocorridas
no sistema de telefonia da Câmara, pois as mesmas ocorreram e ninguém
foi avisado, uma vez que é importante que haja a comunicação entre os

atos administrativos e os demais edis; fez comentários a respeito de um
aditamento de contrato para o consumo de gasolina, sendo doze mil litros
por ano, que está sendo mal utilizado, pois o único que tem autonomia
para utilizar o carro oficial é o Senhor Presidente; manifestou sua
indignação com relação os atos administrativos do Senhor Presidente, e
finalizou aludindo que irá solicitar todas as notas referentes às compras de
materiais de uso e de consumo desta Casa de Leis. O vereador Paulo
Eduardo Alves Ferreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; iniciou parabenizando toda a equipe do esporte pela abertura do
campeonato municipal de futebol que aconteceu nos últimos dias; aludiu
que esteve na Assembléia Legislativa juntamente com o Deputado
Estadual Caio França, onde foram discutidos assuntos relacionados ao
nosso município e a crise que estamos enfrentando, e, foi levantada a
questão da regulamentação do Turismo como forma de ajudar no
desenvolvimento da nossa cidade, e, pediu apoio de todos os edis para a
elaboração de um plano diretor de turismo. O vereador José Lopes de
Souza, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu ao
Senhor Ramalho e toda sua equipe por atender seus pedidos; aludiu sobre
os problemas oriundos do Pronto Socorro que está em situação precária.
O vereador Sivaldo Miguel dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; endossou as palavras do edil José Lopes com relação
ao estado precário em que se encontra o sistema de saúde do nosso
município; teceu comentários a respeito das proposituras de sua autoria;
parabenizou o Senhor Prefeito por estar revendo as folhas de pagamento
dos cargos de comissão e fazendo os devidos ajustes. O vereador Valmir
dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; endossou
as palavras dos edis que o antecederam com relação ao estado precário da
saúde no nosso município; aludiu sobre os problemas relacionados às
péssimas condições das estradas;

teceu comentários a respeito das

proposituras de sua autoria; aludiu sobre a frente parlamentar e a
importância das questões que serão tratadas; explanou sobre os problemas
do auxílio funeral que não está prestando a assistência necessária. A
vereadora Débora Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; iniciou tecendo comentários com relação às
proposituras de sua autoria; comentou sobre as condições precárias das
estradas e do transporte público; parabenizou a todos os funcionários
públicos pela comemoração do seu dia “28 de outubro”; convidou toda a
população para estarem prestigiando a Frente Parlamentar do Vale do
Ribeira que será realizada no dia 06 de novembro do corrente ano a partir
das 10h00 na Câmara Municipal de Pedro de Toledo, onde serão
discutidos assuntos de suma importância como aterro sanitário e
regularização fundiária. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a crise que está
afetando não só o nosso país mas também o nosso município; é necessário
que várias situações sejam ajustadas para que os problemas sejam
resolvidos; aludiu sobre os problemas envolvidos com relação à
Associação de Cães e Gatos do nosso município; esse mesmo ajuste se
faz necessário em vários outros setores e departamentos da cidade;
sugeriu uma reunião com toda a administração do Poder Executivo
Municipal para estarem debatendo estas questões e uma melhor forma de
resolvê-las. O Senhor Presidente fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; endossou as palavras do edil Sergio Shindin, e
complementou aludindo que as pessoas estão se escondendo por trás da
crise econômica pelo qual o país vem enfrentando; comentou sobre os
problemas que a saúde do município vem enfrentando, e enalteceu o
trabalho de alguns funcionários que mesmo com dificuldades vem
desempenhando suas funções da melhor maneira possível; teceu
comentários a respeito da situação de alocação da Associação de Cães e

Gatos do município; aludiu que os edis tem trabalhado em prol de ajudar
o município da melhor maneira possível; comentou que esteve em um
evento da Vivo/Telefônica, e aproveitou para explanar que a Telefônica
vai instalar a fibra óptica em nossa cidade, conquista essa que muito vai
ajudar no nosso desenvolvimento; aludiu que os representantes da
empresa Valle Sul estiveram na Câmara para conversar com o edil
Valmir, por conta do requerimento elaborado pelo mesmo, e, como na
ocasião o Valmir não estava presente, o Senhor Presidente então
conversou com os representantes da empresa devido ao fato do Valmir
não poder estar presente naquele momento, ficou acertado deles
retornarem na Câmara para conversarem com todos os edis; aludiu
também que várias reuniões foram feitas com outras empresas e que a
maioria dos edis não compareceram; rebateu algumas acusações feitas
pelos edis Dourivaldo e José Lopes; convidou a todos os vereadores para
a inauguração da Delegacia Civil do nosso município e também para a
Frente Parlamentar, que serão realizadas no dia 06 de novembro do
corrente ano. Terminado o temário livre, e não havendo matéria para a
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 novembro do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às
21h28. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada
por mim e pelo Senhor Presidente.

