
ATA: Aos dez dias do mês de setembro de 2014, realizou-se a 13º 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. O edil 

José Roberto Esteves solicitou a dispensa da leitura da ata da Sessão 

Ordinária realizada no dia 27 de agosto do corrente ano, o pedido foi 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado, foi colocada em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. Passou-

se ao Expediente: Projeto de Lei nº. 39, de 25 de agosto de 2014 de autoria 

do Senhor Prefeito Municipal que “Estima a receita e fixa a despesa do 

município de Pedro de Toledo”, foi lido e encontra-se na Comissão de 

Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº. 40, de 26 de agosto de 2014 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial” no valor de R$ 77.900,00, destinado à 

implantação do Programa Estadual “Água é Vida”, foi lido e encaminhado 

a Ordem do Dia. Projeto de Lei nº. 41, de 10 de setembro de 2014 de 

autoria dos edis Paulo Eduardo Alves Ferreira e Neide Hipólito que 

“Institui no município de Pedro de Toledo o mês do evangélico”, foi lido e 

encaminhado as Comissões Permanentes. Projeto de Resolução nº. 05, de 

10 de setembro de 2014 de autoria do Senhor Presidente Paulo Eduardo 

Alves Ferreira que “Dispõe sobre autorização para a contratação de 

advogado para defesa dos vereadores da função”, foi lido e encaminhado a 

Ordem do Dia. Requerimento nº. 40/14 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 177 e 185/2014 de autoria da vereadora Débora Cristiane 



de Almeida, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicações nº. 178/2014 de autoria do vereador Valmir dos 

Santos, foi lido, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicações nº. s 179 e 180/2014 de autoria da vereadora Neide 

Hipólito, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicações nº. 181/2014 de autoria dos vereadores Sivaldo 

Miguel dos Santos e Valmir dos Santos, foi lido, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº. s 182 e 

184/2014 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, 

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

nº. 183/2014 de autoria do vereador José Lopes de Souza, foi lido, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº. 

186/2014 de autoria do vereador Sergio Shindin Tawata, foi lido, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de 

Congratulação nº. 20/2014 de autoria do vereador José Roberto Esteves, foi 

lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 

21/2014 de autoria do vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, 

discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Ofício Gabinete nº. 337/2014 

de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha resposta do 

Requerimento nº. 29/14, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Ofício 

Gabinete nº. 348/2014 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha 

resposta da Indicação nº. 176/14, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Ofício 

Gabinete nº. 349/2014 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha 

resposta do Requerimento nº. 38/14, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). 

Ofício Gabinete nº. 351/2014 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

encaminha resposta do Requerimento nº. 30/14, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício Gabinete nº. 352/2014 de autoria do Senhor Prefeito 



Municipal encaminha resposta do Requerimento nº. 36/14, foi lido, ciente a 

Casa (arquiva-se). Ofício Gabinete nº. 374/2014 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal encaminha resposta do Requerimento nº. 39/14, 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; parabenizou o Senhor Prefeito Municipal pelo o 

município ter sido contemplado pelo Governo do Estado com um rolo 

compactador; parabenizou o edil Sérgio Shindin Tawata pela emenda 

parlamentar concedida através do Deputado Estadual Luciano Batista para 

a aquisição de um trator destinado a Casa da Agricultura; comentou que 

todos os vereadores desta Casa de Leis estão trabalhando em busca de 

recursos em prol do nosso município; aludiu sobre a sua indignação com 

relação a indivíduos que ficam denegrindo a imagem dos edis deste Poder 

Legislativo; comentou sobre os cursos da Secretaria do Emprego e 

Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo destinado ao 

município de Pedro de Toledo na qual parabenizou a vereadora Débora 

Cristiane de Almeida por ter tomado a iniciativa de estar à frente deste 

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

agradeceu a presença de todos, teceu comentários sobre o Índice 

Desenvolvimento de Educação Básica – IDEB referente 2013; parabenizou 

o edil José Roberto Esteves pela a Moção de Congratulação nº 20/14 na 

qual aludiu que é grande valia a matéria; comentou sobre os cursos 

profissionalizantes concedido pela Secretaria do Emprego e Relações do 

Trabalho do Governo do Estado de São Paulo, onde agradeceu o Senhor 

Prefeito Municipal e os demais vereadores que se empenharam para que 

nós conseguíssemos esses cursos para o município; finalizou comentando 

sua indignação com relação às criticas e aludiu que é muito fácil criticar e 

difícil é estar trabalhando em busca de benefícios para o desenvolvimento 

do município. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da 



palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre a correria 

que o edil José Roberto Esteves vem fazendo em prol do município, onde 

parabenizou o edil pelo seu empenho; endossou as palavras da vereadora 

Débora Cristiane de Almeida com relação às criticas, e finalizou 

parabenizando as palavras dos vereadores que lhe antecederam. O vereador 

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

todos; parabenizou a vereadora Débora Cristiane de Almeida e o vereador 

José Roberto Esteves pelas suas palavras; comentou sobre as emendas 

parlamentares que os edis conseguiram em prol do município; comentou 

sobre a situação da Unidade Mista de Saúde com relação ao péssimo 

atendimento dos médicos na unidade de saúde; comentou sobre as 

proposituras de sua autoria; sobre a situação dos funcionários públicos que 

estão recebendo um salário baixo e que a Prefeitura Municipal não está 

pagando seus benefícios de direito, na qual aludiu sobre a Indicação nº 

186/14 de autoria do edil Sergio Shindin Tawata que indica equiparação 

das referências dos cargos de diretores em comissão, onde citou que a 

propositura é para equiparação da referência 32 e, aludiu que não acha 

justo, pois os cargos em comissão estão ganhando um salário muito 

elevado, como também gratificações na qual finalizou sugerindo aos 

demais edis para tomarmos devidas providências. O vereador José Lopes 

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

primeiramente elogiou o Pastor Wellington Luiz Roma da Silva juntamente 

com os jovens, vem realizando um bom trabalho, como também as demais 

pessoas que contribuíram para organização do evento “Festittude Cultural”; 

comentou sobre a situação dos funcionários públicos da Prefeitura 

Municipal, que correram atrás de seus direitos e agora estão sendo 

penalizados pelo Chefe do Poder Executivo, onde gostaria ter 

conhecimento no que estão se baseando para tomar essa atitude; comentou 

sobre a adicional de insalubridade e periculosidade na qual solicitou ao 



Senhor Presidente  desta Casa,  para que se possível conceder as 

funcionários desta Casa de Leis; finalizou comentou sobre a propositura de 

sua autoria. O vereador Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu 

a presença de todos; comentou que foi contemplado com alguns serviços 

realizados pela Prefeitura Municipal, onde as estradas dos Bairros: São 

Lourenço e Braço Grande foram feitos reparos, porém, a estrada do Bairro 

Manoel da Nóbrega encontra-se em péssimas condições; comentou que o 

município adquiriu um rolo compressor, mas está faltando o cascalho para 

dar prosseguimento aos serviços de reparos nas vias e estradas do 

município; comentou sobre o transporte coletivo que é de péssima 

qualidade; sobre o curso profissionalizante da ETEC na área de Comércio 

que está sendo realizado na unidade escolar Agnello Leandro Pereira, que 

apenas dezenove pessoas estão fazendo o curso devido à desistência muito 

grande de alunos e que desta forma fica muito difícil solicitar outros cursos 

para o município; comentou sobre os cursos profissionalizantes concedido 

pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado 

de São Paulo ao município de Pedro de Toledo; comentou sobre a correria 

que os vereadores desta Casa de Leis vem fazendo em prol do município; 

finalizou comentando sobre a Eleição/2014 que temos votar com 

consciência e votar nos candidatos a deputados que ajudaram no 

desenvolvimento do nosso município. O vereador Sérgio Shindin Tawata 

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

sobre a reunião realizada nesta data na Casa da Agricultura, onde os 

produtores agrícolas estão pedindo socorro aos edis desta Casa de Leis 

devido que os mesmos estão encontrando dificuldades em transitar na 

estrada para levar os seus produtos para a comercialização; comentou sobre 

o trator agrícola que infelizmente veio fora do padrão e que será feito os 

trâmites legais para sanar o problema; ressaltou o trabalho da vereadora 

Débora Cristiane de Almeida com relação aos cursos profissionalizante 



para o município; comentou sobre a Indicação nº 186/14 de sua autoria; 

comentou que está muito feliz em saber que esta Casa de Leis está unida e 

que essa união faz crescer; agradeceu o Senhor Presidente desta Casa pela 

sua liberdade e democracia que vem dando a nossa administração e 

finalizou comentando que cada um de nós edis através de nossos 

conhecimentos nunca comparar o trabalho de cada um e sim participar dos 

trabalhos. 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; primeiramente parabenizou o edil Sergio 

Shindin Tawata pelas sabias palavras, aludiu que não temos que medir 

forças, mas sim colaborar, trabalhar e lutar em prol do nosso município e, 

não para o benefício próprio; parabenizou a vereadora Débora Cristiane de 

Almeida pelo curso profissionalizante que conseguiu para o município na 

qual fica feliz por esta conquista; comentou sobre a situação do transporte 

coletivo, aludiu que participou de uma reunião com os moradores do Bairro 

Amoreiras juntamente com alguns edis desta Casa de Leis e que ainda não 

foi solucionado o problema, como também no Bairro Marianos está 

acontecendo o mesmo problema; comentou sobre as bolsas de estudos, que 

o Diretor da Universidade UNIZEP trouxe algumas propostas, e que o 

vestibular começará a partir do dia 25 de outubro do corrente ano; 

comentou sobre a fala do edil José Lopes de Souza com relação às 

funcionárias desta Casa de Leis que não estão recebendo auxílio 

insalubridade, aludiu que vem lutando algum tempo para a contratação de 

um perito para a realização de uma analise para a legalização deste 

benefício, pois fez um levantando a jurisprudência e que não podemos 

realizar a contratação de um perito, mas está buscando uma alternativa para 

que possamos resolver esse problema. Terminado o temário livre, foi 

dispensado o Intervalo Regimental, a seguir passou-se a Ordem do Dia. 



Parecer da Comissão Justiça e Redação examinando o Projeto de 

Resolução nº. 04/2014 que “Dispõe sobre a alteração de dispositivos do 

Regimento Interno da Câmara e dá outras providências”, foi lido e opinam 

favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto de Resolução nº. 04/2014 

foi lido, colocado em discussão e votação nominal, os edis: Débora 

Cristiane de Almeida, 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, José 

Roberto Esteves 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. Parecer das Comissões 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunida 

examinando o Projeto de Resolução nº. 05/2014 que “Dispõe sobre 

autorização para a contratação de advogado para defesa de vereadores da 

função”, foi lido e opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto 

de Resolução nº. 05/2014 foi lido, colocado em discussão e votação 

nominal, os edis: Débora Cristiane de Almeida, 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, José Roberto Esteves 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. Parecer das Comissões Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento conjuntamente reunida examinando o Projeto de Lei nº. 

40/2014 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” no 

valor de R$ 77.900,00, destinado à implantação do Programa Estadual 

“Água é Vida”, foi lido e opinam favoravelmente pela matéria em tela. O 



Projeto de Lei nº. 40/2014 foi lido, colocado em discussão e votação 

nominal, os edis: Débora Cristiane de Almeida, 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, José Roberto Esteves 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). 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 24 de setembro do 

corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 

22h00. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por 

mim e pelo Senhor Presidente. 

 


