
ATA: Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, realizou-se a 1º 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 de 08 

vereadores, ausente o edil José Lopes de Souza, e, consignou a presença do 

representante da AMB Assessoria Senhor Louis Paulo Pássaro Bouchet, 

que auxiliou no andamento dos trabalhos. O Senhor Presidente deu início à 

sessão. O Senhor Presidente comunicou que o balancete da Câmara 

referente ao mês de janeiro de 2015 encontra-se na Casa. A ata da Sessão 

Ordinária do dia 10 de dezembro e a ata da Sessão Extraordinária do dia 12 

de dezembro de 2014 foram dispensadas a leitura, conforme a Resolução 

nº. 38/2014 desta Casa de Leis, foram colocadas em discussão, votação e 

submetidas à deliberação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade 

pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 325/2014 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 47, de 17 de 

dezembro de 2014 que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder 

subvenções sociais às entidades beneficentes e dão outras providências”, 

foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. Ofício nº 555/2014 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 48, de 19 de 

dezembro de 2014 que “Cria o COMTUR – Conselho Municipal de 

Turismo”, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. Ofício nº 038/2015 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 01, 

de 02 de fevereiro de 2015 que “Dispõe sobre o Sistema Municipal de 

Cultura do Município de Pedro de Toledo, seus princípios, objetivos, 

estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, 

recursos humanos, financiamento, e dá outras providências”, foi lido e 



encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Resolução nº 001/2015 de autoria 

da Mesa Diretora que “Dispõe sobre o Regime de Adiantamento para 

viagens e despesas de pronto pagamento e dá outras providências”, foi lido 

e encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 

001/2015 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a alteração do art. 

117 da Lei Orgânica do Município de Pedro de Toledo”, foi lido e 

encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 002/2015 de autoria da 

Mesa Diretora que “Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 1347, de 

18 de julho de 2013, e dá outras providências”, foi lido e encaminhado a 

Ordem do Dia. Requerimento nº. 01/15 de autoria do vereador Sivaldo 

Miguel dos Santos, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 

Requerimentos nº. s 02 e 03/15 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). 

Requerimentos nºs. 04 e 07/15 de autoria dos edis Valmir dos Santos e José 

Roberto Esteves, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do 

Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-

se). Requerimentos nº. s 05 e 06/15 de autoria do vereador Paulo Eduardo 

Alves Ferreira, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do 

Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-

se). Requerimento nº. 08/15 de autoria dos edis Valmir dos Santos, Sivaldo 

Miguel dos Santos, José Roberto Esteves e José Lopes de Souza, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 09/15 de 

autoria do vereador Valmir dos Santos, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Indicações nº.s 01 a 10/15 e  14 a 18/15 de autoria do 

vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 



(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº. s 11 e 

12/2015 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 13/2015 de 

autoria do vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 19/2015 de 

autoria dos edis Valmir dos Santos, Dourivaldo de Rosa Moreira, José 

Roberto Esteves, Sivaldo Miguel dos Santos e José Lopes de Souza, foi 

lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação 

nº 20/2015 de autoria dos edis Valmir dos Santos, Dourivaldo de Rosa 

Moreira, José Roberto Esteves, Sivaldo Miguel dos Santos e Débora 

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

Poder Executivo). Moção de Congratulação nº. 01/2015 de autoria do 

vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foi lida, discutida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 02/2015 de autoria dos 

vereadores Valmir dos Santos, José Roberto Esteves e Dourivaldo de Rosa 

Moreira, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O Senhor 

Presidente comunicou que o documento protocolado pela senhora Ana 

Maria Sendin que solicita nova denominação de uma escola, foi 

encaminhado às Comissões Permanentes. Terminado o Expediente passou-

se ao Temário Livre. O vereador Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; desejou sucesso à nova mesa diretora; 

parabenizou os edis pela atuação em prol da cidade; aludiu que tem 

recebido duras críticas da população e, tem se levantado fatos caluniosos 

por parte de alguns moradores que não querem o desenvolvimento da 

cidade; comentou que os edis tem trabalhado, mas infelizmente, ficam à 

espera da realização por parte dos departamentos do Poder Executivo; 

finalizou tecendo comentários sobre as proposituras de sua autoria. O 



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

presença de todos; parabenizou nova Mesa Diretora; comentou sobre as 

proposituras de sua autoria; fez um pedido verbal ao Senhor Presidente, 

para que o mesmo envie um ofício ao Diretor do Departamento de Obras, 

Senhor André Luiz, a fim de verificar a possibilidade de ser feita algumas 

modificações no Ginásio Poliesportivo, tais como uma porta de entrada 

pelo vestiário, colocar cadeado no portão da frente ou um segurança na 

entrada principal nos dias de jogos. O vereador Paulo Eduardo Alves 

Ferreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; desejou boa 

sorte para a nova Mesa Diretora; aludiu sobre os problemas que a cidade 

vem enfrentando com relação à iluminação pública; comentou sobre os 

problemas em todas as áreas do município, e sobre as cobranças que os edis 

tem sofrido, mas que isso é natural, uma vez que são representantes do 

povo; ressaltou que todos os edis devem estar atentos à lei orçamentária e 

aos repasses que vem para o município, para que saibamos onde podemos 

ou não empregar;  aludiu que esteve em São Paulo, para buscar a ordem de 

serviço para a realização da obra na Rua Maria Ribeiro Resterich, que é 

uma conquista dos edis do PSB; comentou sobre as Indicações nº 17 e 

18/15 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos. O vereador Sérgio 

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

iniciou fazendo esclarecimentos sobre algumas faixas que foram colocadas 

pela administração do Poder Executivo na entrada da cidade e no bairro 

Rio do Peixe, onde aludiu que as mesmas foram hostis e mal interpretadas; 

comentou sobre os problemas com a iluminação pública na cidade e 

sugeriu ao Senhor Presidente uma reunião com o responsável pela empresa 

Elektro, a fim de esclarecer o motivo desses acontecimentos; aludiu sobre a 

necessidade de ter um Diretor do Departamento de Agricultura para que 

possa representar os agricultores do município; endossou as palavras do 

edil Paulo Eduardo com relação à ordem de pagamento para a realização da 



obra na Rua Maria Ribeiro Resterich. O vereador Dourivaldo de Rosa 

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

aludindo com satisfação sobre o término da obra da Rua Antonio Andreolli 

e parabenizou a empresa que fez um bom trabalho; endossou as palavras do 

edil Sergio Shindin a respeito das faixas; aludiu que esteve conversando 

com o Diretor de Obras, onde o mesmo alegou que está fazendo outros 

projetos de obras para várias vias do centro da cidade, onde na ocasião o 

edil solicitou que seja incluída nesses projetos o início da Rua Antonio 

Andreolli; finalizou desejando um bom carnaval a todos. A vereadora 

Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 

todos; parabenizou a nova Mesa Diretora; parabenizou o Senhor Prefeito, 

os vereadores do PSB e ao governo do estado, pela conquista dos recursos 

para as obras na Rua Maria Ribeiro Resterich; teceu comentários a respeito 

das suas proposituras; endossou as palavras do edil Sergio Shindin com 

relação a hostilidade das faixas; parabenizou a colocação do edil Paulo 

Eduardo com relação à violência no Campeonato de Futsal e sobre o 

policiamento e permanência de ambulância no ginásio Poliesportivo, temas 

das indicações nº 17 e 18/2015 de autoria do edil Sivaldo Miguel; finalizou 

desejando um bom carnaval a todos. O Senhor Presidente solicitou à 

Primeira Secretária Senhora Neide Hipólito para ocupar o seu lugar para 

poder fazer o uso da tribuna livre. O vereador José Roberto Esteves fez o 

uso da palavra; aludiu sobre as mudanças nos tramites dos recursos 

destinados às obras municipais, onde ressaltou que esse novo procedimento 

vai deixar mais transparente o emprego do dinheiro público; agradeceu ao 

Deputado Jorge Caruso pela emenda de R$30.000,00 (trinta mil reais) 

enviada no começo do ano para a realização de uma academia ao ar livre 

no bairro Vila Batista, ao lado da quadra de esportes; teceu comentários a 

respeito da iluminação pública e sobre a situação do lixo, onde aludiu que o 

prefeito já devia ter tomado as devidas providências para resolver o 



problema; comentou sobre as confusões ocorridas no ginásio Poliesportivo 

durante o Campeonato de Futsal e aludiu que deve haver punição aos 

baderneiros; finalizou desejando um bom carnaval a todos. A seguir 

passou-se a Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação 

examinando os Projetos de Emenda à Lei Orgânica nº. 01/2015 de autoria 

da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a alteração do artigo 117 da Lei 

Orgânica do Município de Pedro de Toledo”; Projeto de Lei nº 48/2014 de 

autoria do Senhor Prefeito que “Dispõe sobre o COMTUR”; Projeto de Lei 

nº 01/2015, de autoria do Senhor Prefeito que “Dispõe sobre o Sistema 

Municipal de Cultura do Município de Pedro de Toledo, seus princípios, 

objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus 

componentes, recursos humanos, financiamento, e dá outras providências”, 

a referida Comissão opina favoravelmente pelas matérias em tela. O 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2015 foi lido, colocado em 

discussão e votação nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou 

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

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

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

Almeida, votou pela aprovação do projeto, Neide Hipólito votou pela 

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

aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis em 1º 

turno. Projeto de Lei nº 48/2014 foi lido, colocado em discussão e votação 

nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou pela aprovação do 

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

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

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

aprovação do projeto, Neide Hipólito votou pela aprovação do projeto, e, 

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

aprovado por sete votos favoráveis (encaminha-se). Projeto de Lei nº 



01/2015, foi lido, colocado em discussão e votação nominal, os edis: Paulo 

Eduardo Alves Ferreira votou pela aprovação do projeto, Sérgio Shindin 

Tawata, votou pela aprovação do projeto, Valmir dos Santos, votou pela 

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

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

Neide Hipólito votou pela aprovação do projeto, e, Dourivaldo de Rosa 

Moreira, votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos 

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

e Orçamento conjuntamente reunidas examinando os Projetos de Lei nº. 

47/2014 de autoria do Senhor Prefeito que “Autoriza o Executivo 

Municipal a conceder subvenções sociais às entidades beneficentes e dão 

outras providências”; Projeto de Lei nº 02/2015 de autoria da Mesa 

Diretora que “Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 1.347 de 18 de 

julho de 2013 e dá outras providências” e, Projeto de Resolução nº 

01/2015, de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre o Regime de 

Adiantamento para viagens e despesas de pronto pagamento e dá outras 

providências”, as referidas Comissões opinam favoravelmente pelas 

matérias em tela. O Projeto de Lei nº 47/2014 foi lido, colocado em 

discussão e votação nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou 

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

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

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

Almeida, votou pela aprovação do projeto, Neide Hipólito votou pela 

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

aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis 

(encaminha-se). Projeto de Lei nº 02/2015 foi lido, colocado em discussão 

e votação nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou pela 

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

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



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

Almeida, votou pela aprovação do projeto, Neide Hipólito votou pela 

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

aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis 

(encaminha-se). Projeto de Resolução nº 01/2015, foi lido, colocado em 

discussão e votação nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou 

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

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

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

Almeida, votou pela aprovação do projeto, Neide Hipólito votou pela 

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

aprovação do projeto, sendo aprovado por sete 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 25 de fevereiro 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. 

 

 
 


