
ATA: Aos oito dias do mês de outubro de 2014, realizou-se a 15º Sessão 

Ordinária do 2º 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 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. A ata 

da Sessão Ordinária do dia 24 de setembro 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: Projeto de Lei 

nº. 43, de 06 de outubro de 2014 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

que “Cria o Plano Municipal de Turismo – PLAMUTUR e dá outras 

providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Permanentes. Ofício 

nº. 430/2014, oriundo do Senhor Prefeito Municipal encaminha resposta da 

Indicação nº. 183/14 de autoria do edil José Lopes de Souza, foi lido, ciente 

a Casa (arquiva-se). Ofício nº. 434/2014, oriundo do Senhor Prefeito 

Municipal encaminha resposta da Indicação nº. 177/14 de autoria da 

vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lido, ciente a Casa (arquiva-

se). Ofício nº. 436/2014, oriundo do Senhor Prefeito Municipal encaminha 

resposta da Indicação nº. 179/14 de autoria da vereadora Neide Hipólito, 

foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Ofício nº. 437/2014, oriundo do Senhor 

Prefeito Municipal encaminha resposta da Indicação nº. 180/14 de autoria 

da vereadora Neide Hipólito, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Ofício nº. 

438/2014, oriundo do Senhor Prefeito Municipal encaminha resposta da 

Indicação nº. 181/14 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, 

ciente a Casa (arquiva-se). Ofício nº. 439/2014, oriundo do Senhor Prefeito 

Municipal encaminha resposta da Indicação nº. 182/14 de autoria do edil 

Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Ofício nº. 



440/2014, oriundo do Senhor Prefeito Municipal encaminha resposta da 

Indicação nº. 184/14 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, 

ciente a Casa (arquiva-se). Ofício nº. 441/2014, oriundo do Senhor Prefeito 

Municipal encaminha resposta da Indicação nº. 185/14 de autoria da 

vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lido, ciente a Casa (arquiva-

se). Projeto de Resolução nº. 007/2014 de autoria da Mesa Diretora que 

“Dispõe sobre a instituição do regime de adiantamento para despesas de 

viagens e de pronto pagamento”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia.  

Projeto de Resolução nº. 008/2014 de autoria da Mesa Diretora que “Cria 

no quadro dos servidores do legislativo, o emprego em provimento efetivo 

por concurso público, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – 

CLT, de Procurador Jurídico da Câmara”, foi lido e encaminhado à Ordem 

do Dia. Requerimento nº. 42/14 de autoria da vereadora Débora Cristiane 

de Almeida, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nº. s 

197 e 198/2014 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente 

a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 199, 

200 e 201/2014 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram 

lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). 

Indicação nº. 202/2014 de autoria da vereadora Débora Cristiane de 

Almeida, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Moção de Congratulação nº.s 27, 28 e 29 /2014 de autoria do 

vereador Valmir dos Santos, foram lidas, discutidas e submetidas à 

deliberação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Moção de Congratulação nº.s 30 e 31 /2014 de autoria do 

vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, discutidas e submetidas à 

deliberação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Convite da E.M.E.I.E.F. “Bairro das Amoreiras” para a 

noite do bingo no dia 11 de outubro a partir das 19:00 horas. Convite da 



Câmara Municipal de Ilha Comprida para participar da Sessão Solene em 

comemoração ao 23º Aniversário de Emancipação Político a realiza-se no 

dia 27 de outubro de 2014 a partir das 19:00 horas. Telegrama do 

Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros para a 

manutenção Educação Infantil no valor de R$ 11.2401,29, foi lido, ciente a 

Casa (arquiva-se). Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O 

vereador José Roberto Esteves fez o uso da palavra, agradeceu a presença 

de todos; primeiramente parabenizou todos os candidatos a deputados que 

foram eleitos e reeleitos, aludiu que são deputados que já destinavam 

verbas para o nosso município, onde espera que os mesmos possam estar 

ajudando ainda mais a nossa cidade e finalizou agradecendo a Senhora 

Rosemeire Silva Carvalho - Departamento Municipal de Estradas pelo 

trabalho realizado na estrada do Bairro Martin Afonso. O vereador Sivaldo 

Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 

teceu comentários sobre a Moção de Congratulação nº 31/14 de sua autoria 

- “Ao Deputado Federal Major Olímpio pela sua vitória na Eleição/2014” 

na qual citou sobre as verbas que o mesmo destinou para o nosso 

município; comentou sobre as demais proposituras de sua autoria; fez um 

pedido ao Senhor Presidente para oficializar o Senhor Prefeito Municipal, a 

fim informar sobre o pedido de condução negado ao Grupo Butinas em 

Ação, pois os mesmos realizam esse evento todos os anos no dia das 

crianças, sendo que a condução era para buscar as crianças para 

participarem do evento; comentou sobre a resposta do ofício da Unidade 

Mista de Saúde referente ao mau atendimento do médico com relação a 

uma paciente e finalizou agradecendo a Senhora Rosemeire Silva Carvalho 

- Departamento Municipal de Estradas pelo trabalho que a mesma vem 

realizando nas estradas do município. O vereador José Lopes de Souza fez 

o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; primeiramente agradeceu 

os eleitores que votaram nos nossos candidatos a deputados federais e 



estaduais na qual foram eleitos e reeleitos; agradeceu o Senhor Carlos 

Alberto de Lima Barboza - Diretor Municipal de Saúde do município pelo 

atendimento do seu pedido com relação à colocação de um aparelho de 

inalação no postinho de saúde do Bairro Vila Batista; fez um pedido ao 

Senhor Presidente para oficializar o Senhor Prefeito Municipal, a fim de 

tomar providências com relação à situação da poeira na Rua Maria Ribeiro 

Resterich, trecho compreendido nas proximidades do depósito de areia, 

pois os moradores estão indignados com a poeira na via na qual a empresa 

poderia minimizar a situação com o caminhão pipa; finalizou comentando 

sobre o excelente trabalho que a Senhora Rosemeire Silva Carvalho - 

Departamento Municipal de Estradas vem desempenhando no nosso 

município. O vereador Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; parabenizou o Deputado Estadual Jooji Hato que foi 

reeleito nesta eleição 2014, na qual parabenizou a comunidade dos Bairros: 

Braçinho e São Lourencinho por honrarem o compromisso nesta eleição; 

agradeceu a Senhora Rosemeire Silva Carvalho - Departamento Municipal 

de Estradas pelo serviço realizado na estrada do Bairro Martin Afonso; 

comentou que fazendo campanha eleitoral na qual se deparou com a obra 

do Bairro Despraiado, obra essa que a Prefeitura Municipal conseguiu uma 

verba para a realização de reparos na estrada, onde verificou as condições 

péssimas de execução da obra no final da estrada; comentou que o 

transporte coletivo está passando pontualmente no Bairro Três Barras e 

finalizou comentando sobre a sua indignação com relação às criticas de 

munícipes com relação a sua pessoa. O vereador Dourivaldo de Rosa 

Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu 

comentários sobre a eleição 2014, que foi uma batalha cansativa e que 

trabalhou muito para os seus candidatos a deputados estaduais e federais, 

aludiu que foi uma ampla vitória dos candidatos a deputados que já 

beneficia o nosso município, espera que continuem esse apoio a nossa 



cidade e que ficou muito feliz com o resultado da eleição/2014; endossou 

as palavras dos edis referente o trabalho que a Senhora Rosemeire Silva 

Carvalho - Departamento Municipal de Estradas realizou no Bairro Martin 

Afonso; comentou que está estudando a possibilidade de futuramente 

estarmos organizando um evento desenvolvendo várias modalidades 

esportivas no município; finalizou parabenizando todos os vereadores pela 

luta incansável trabalhando para seus candidatos a deputados estaduais e 

federais. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente Senhor José 

Roberto Esteves para ocupar o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna 

livre. O vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; parabenizou todos os vereadores pelo 

excelente trabalho que realizaram nesta campanha eleitoral e aludiu sobre o 

resultado da eleição; comentou sobre a equipe Nova Limpeza na qual 

acompanhou o trabalho dos mesmos depois da eleição, na qual mencionou 

que é um grande descaso das pessoas ficarem jogando santinhos de 

candidatos nas vias da cidade no dia da eleição, parabenizou o Senhor 

Michel Martins e sua equipe pelo desempenho que vem realizando na 

limpeza da cidade; comentou sobre o atraso do pagamento salarial dos 

agentes de saúde, médicos, enfermeiros e auxiliares do Programa Saúde da 

Família – PSF e, finalizou solicitando ao Senhor Presidente para oficializar 

o Senhor Prefeito Municipal para prestar informações a esta Casa de Leis, 

sobre o motivo do atraso salarial desses funcionários. O vereador Sérgio 

Shindin Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 

primeiramente comentou sobre a programação do Sebrae – “Semana do 

Empreendedor Rural” no dia 16 de outubro do corrente ano das 10h00 às 

11h00 na Câmara Municipal de Pedro de Toledo; comentou que esteve com 

o pessoal do curso de jardinagem e que os mesmos estão realizando um 

belo trabalho em nossa cidade de revitalização; comentou sobre o pedido 

da professora Ana Maria com relação ao transporte coletivo em questão da 



pontualidade dos horários no Bairro Amoreiras; comentou que no dia 15 de 

outubro do corrente ano será realizada a festividade da colônia japonesa em 

nossa cidade; comentou da parceira que conheceu na campanha eleitoral, a 

Senhora Paula na qual agradeceu e aludiu que aprendeu muito com a 

mesma; endossou as palavras do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira com 

relação aos santinhos de candidatos jogados nas vias da cidade no dia da 

eleição; comentou que participou da reunião do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Agrícola de Pedro de Toledo e citou que os agricultores 

rurais também estão com o pagamento atrasado; parabenizou a Senhora 

Rosemeire Silva Carvalho - Departamento Municipal de Estradas pelo 

trabalho que vem realizando na nossa cidade; finalizou comentando sobre o 

segundo turno na eleição para Presidência da República para estarmos 

analisando a proposta de cada candidato para termos consciência na 

votação. A vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; primeiramente parabenizou todos os nobres 

colegas desta Casa de Leis que conseguiram uma votação expressiva para 

os candidatos a deputados estaduais e federais; agradeceu os eleitores do 

município de Pedro de Toledo que acreditaram no Partido Solidariedade 

que ajudaram a eleger o candidato a Deputado Estadual Alexandre Pereira 

e aludiu sobre o resultado da eleição/2014; endossou as palavras do edil 

Paulo Eduardo Alves Ferreira com relação ao atraso no pagamento salarial 

dos funcionários do PSF; comentou sobre as proposituras de suas autorias; 

parabenizou a Senhora Rosemeire Silva Carvalho pelo trabalho excelente 

que vem realizando nas estradas do município; comentou sobre a situação 

dos horários do transporte coletivo nos bairros; parabenizou a vereadora 

Neide Hipólito pelo ótimo trabalho que a mesma realizou perante aos seus 

candidatos a deputado estadual Caio França e Paulo Correa Júnior; 

finalizou comentando sobre o segundo turno a Presidência da República, 

onde espera que a população consiga analisar as melhores propostas para 



termos um país melhor. Terminado o temário livre, foi dispensado o 

Intervalo Regimental, a seguir passou-se a Ordem do Dia. A comissão de 

Justiça e Redação examinando o Projeto de Resolução nº. 07, de 08 de 

outubro de 2014 que “Dispõe sobre a instituição do regime de 

adiantamento para despesas de viagens e de pronto pagamento”, foi lido e 

opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto de Resolução nº. 

07/2014 foi lido, colocado em discussão e votação nominal, os edis: José 

Roberto Esteves votou pela aprovação do projeto, Neide Hipólito votou 

pela aprovação do projeto, Dourivaldo de Rosa Moreira, votou pela 

aprovação do projeto, José Lopes de Souza, votou pela aprovação do 

projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação do projeto, 

Débora Cristiane de Almeida, votou pela aprovação do projeto, Valmir dos 

Santos, votou pela aprovação do projeto, Sérgio Shindin Tawata, votou 

pela aprovação do projeto, sendo aprovado por oito votos favoráveis 

(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento 

examinando em conjunto o Projeto de Resolução nº. 08, de 08 de outubro 

de 2014 que “Cria no quadro dos servidores do legislativo, o emprego em 

provimento efetivo por concurso público, regido pela Consolidação das 

Leis Trabalhistas – CLT, de Procurador Jurídico da Câmara”, foi lido e 

opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto de Resolução nº. 

07/2014 foi lido, colocado em discussão e votação nominal, os edis: José 

Roberto Esteves votou pela rejeição do projeto, Neide Hipólito votou pela 

rejeição do projeto, Dourivaldo de Rosa Moreira, votou pela rejeição do 

projeto, José Lopes de Souza votou pela rejeição do projeto, Sivaldo 

Miguel dos Santos votou pela rejeição do projeto, Débora Cristiane de 

Almeida, votou pela rejeição do projeto, Valmir dos Santos, votou pela 

aprovação do projeto, Sérgio Shindin Tawata, votou pela aprovação do 

projeto, sendo rejeitado por seis votos e dois votos favoráveis (arquiva-se). 

Não havendo mais matérias para Ordem do Dia, o Senhor Presidente 



agradeceu a presença de todos, convidou todos para a próxima Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia 22 de outubro do corrente ano ás 19h00 

horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h00. Para constar, eu 

Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente. 

 


