
ATA: Aos onze dias do mês de setembro de 2013, realizou-se a 15º Sessão 

Ordinária do 1º 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 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. 

Primeiramente foi realizada a chamada dos edis. O edil José Roberto 

solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 21 de agosto 

de 2013 e o edil Valmir dos Santos solicitou a dispensa da leitura da ata da 

sessão extraordinária do dia 23 de agosto de 2013, ambas foram submetidas 

à deliberação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela 

edilidade. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 508/2013 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 45/2013 que 

“Implanta o pacto da alfabetização na idade certa conforme determina a 

Portaria Ministerial nº 867/2012 do Ministério da Educação no Sistema 

Municipal de Ensino de Pedro de Toledo”; foi lido e encaminhado à Ordem 

do Dia. Ofício nº 509/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

encaminha Projeto de Lei nº 46/2013 que “Dispõe sobre a alteração da 

tabela de vencimentos do quadro de servidores do magistério do 

município”; foi lido e encaminhado na Ordem do Dia. Requerimento nº 

77/2013 de autoria dos edis Sergio Shindin Tawata, Paulo Eduardo Alves 

Ferreira, Neide Hipólito e Débora Cristiane de Almeida, foi lido, discutido 

e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimentos nº 78, 80, 82 e 83/2013 de 

autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidos, discutidos e 

submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade 

pela edilidade (encaminham-se). Requerimento nº 79/2013 de autoria dos 

edis Paulo Eduardo Alves Ferreira e Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 81/2013 de 

autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº 84/2013 de autoria dos edis Dourivaldo 

de Rosa Moreira, José Lopes de Souza, José Roberto Esteves, Valmir dos 

Santos, Paulo Eduardo Alves Ferreira, Débora Cristiane de Almeida, Neide 

Hipólito e Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, discutido e submetido à 



deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Indicações nºs. 185, 186 e 196/2013 de autoria dos edis 

Débora Cristiane de Almeida, Sergio Shindin Tawata, Neide Hipólito e 

Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 189 a 193 e 195/2013 de 

autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 187/2013 de 

autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 188 e 194/2013 de autoria 

do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº 

29/2013 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lida, discutida e 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº 30/2013 de autoria 

do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, discutida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Moção de Congratulação nº 31/2013 de autoria do edil 

Sivaldo Miguel dos Santos, foi lida, discutida e submetida à deliberação do 

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

Ofício nº118/2013 oriundo da Elektro que encaminha resposta de 

requerimento nº64/2013, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Convite 

oriundo da Escola Municipal Agnello Leandro Pereira, para o 2ª Show de 

Talentos que acontecerá no dia 13 de setembro do corrente ano, foi lido, 

ciente a Casa (arquiva-se). Convite oriundo da Escola Municipal de Três 

Barras, para a 3ª Festa do Sobá, que acontecerá nos dias 13 e 14 de 

setembro do corrente ano, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Ato da Mesa 

nº 001/2013 que “Dispõe sobre a suplementação de verba no orçamento da 

Câmara e revoga dispositivos da Mesa da Câmara”, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. O edil 

José Lopes de Souza fez o uso da palavra, comentou sobre as obras no 

município que estão paralisadas, citou vários exemplos e questionou o 

porquê que as mesmas tem início e não tem fim; aludiu sobre as péssimas 

condições das estradas rurais e também sobre a falta de transporte público 

coletivo; enfim finalizou ressaltando a péssima administração do Poder 

Executivo. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, 

endossou as palavras do edil José Lopes com relação a má administração 

do Poder Executivo e aludiu que os edis precisam se unir para reivindicar 



melhorias e cobrar que sejam tomadas providências no sentido de finalizar 

essas obras pendentes, inclusive algumas delas já tem recursos financeiros; 

parabenizou o trabalho do Diretor do Departamento de Agricultura Senhor 

Nelson Tanahara, pois mesmo com dificuldades de máquina, tem atendido 

as solicitações; parabenizou o Senhor Presidente pela realização da reunião 

com os comerciantes. O edil Jose Roberto Esteves fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; deixou registrado a presença do ex-vereador 

Tio Rogério e do Senhor Níveo representante da Polícia Civil; endossou as 

palavras do edil Sivaldo Miguel com relação ao bom trabalho que o Diretor 

da Agricultura Senhor Nelson Tanahara tem realizado, inclusive as 

máquinas estão trabalhando no bairro de São Lourencinho tentando 

resolver uma situação, pois há algum tempo atrás, a CODASP arrumou a 

estrada mas deixou 1,5 km por fazer e justamente neste trecho tem uma 

família com criança pequena e não tinha como percorrer este trecho devido 

as péssimas condições da estrada, então a mãe entrou no Ministério Público 

requerendo que terminassem o serviço e a Prefeitura Municipal foi resolver 

a situação; endossou as palavras do edil José Lopes com relação as obras 

paradas e propôs solicitar uma lista dos convênios e aí questionar o porquê 

de estar ou não sendo concluído; aludiu sobre o descaso da Empresa 

Intersul e sobre a falta de sinalização da cidade pois o trabalho está 

deixando a desejar. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, 

aludiu sobre os reparos e limpeza que foram feitos no cemitério; comentou 

sobre o péssimo estado em que se encontra o 2º trevo da cidade localizado 

no bairro da Vila Sorocabana; comentou sobre as proposituras de sua 

autoria. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, agradeceu 

a presença de todos; aludiu sobre a reunião que tiveram com a equipe 

responsável pelo Programa Frente de Trabalho e, explanou que muitas das 

perguntas que foram feitas ficaram sem respostas, deixando claro um 

trabalho desastroso que poderá prejudicar pessoas que necessitam 

trabalhar; comentou com indignação sobre um fato ocorrido no Ginásio do 

Esporte onde os professores voluntários de Karatê, Judô, Capoeira e Jiu-

Jitsu, chegaram para dar aula e na porta havia um comunicado sem 

assinatura informando que não haveria aula, explanou que esse tipo de 

situação não pode acontecer, pois isso é um desrespeito aos professores e 

alunos, que deveriam ter sido avisados com antecedência. A vereadora 

Débora Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, aludiu que a 

administração do Poder Executivo está muito devagar em todas as áreas; 



endossou as palavras do edil José Roberto com relação as obras paradas e 

os convênios existentes; aludiu sobre a limpeza do cemitério e parabenizou 

o trabalho desenvolvido pela equipe: José Maria, Marcondes Joel, Juraci 

Alves, Joel Domingues, Marcio Simões, Gilmar Tomaz, Jamil Tomaz, 

Jarbas Ronaldo e José Carlos; comentou que juntamente com os outros edis 

está buscando recursos financeiros para o município; aludiu a respeito das 

proposituras de sua autoria. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; explanou que no dia 06 de 

setembro do corrente ano, a APAE do município foi contemplada com um 

ônibus adaptado para os alunos; endossou as palavras da vereadora Neide 

com relação ao estado precário do trevo da cidade localizado na entrada do 

Bairro da Vila Sorocabana e aludiu que através do Deputado Márcio 

França, conseguiram uma verba de R$500.000,00 para arrumar o local; 

comentou sobre a implantação do SIM (Serviço de Inspeção Municipal) 

que irá fortalecer as pequenas e médias empresas; aludiu que juntos 

conseguiram que o Banco Santander fique no município até dezembro 

deste ano; aludiu sobre as proposituras de sua autoria. O edil Valmir dos 

Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, aludiu sobre o 

fechamento da APAE e explanou que o governador decidiu que as APAES 

do estado de São Paulo permanecerão abertas; comentou que juntamente 

com outros edis esteve no Departamento de Educação, onde a Diretora irá 

fazer algumas mudanças no Plano de Educação, mas antes disso, pretende 

fazer uma reunião com os edis e com todos os envolvidos no setor da 

Educação para juntos traçar as metas; endossou as palavras do edil 

Dourivaldo com relação a situação vergonhosa da Frente de Trabalho; 

parabenizou o trabalho do Diretor da Agricultura, Senhor Nelson Tanahara 

e também o Padre Basílio pela realização do Jubileu de Ouro. O Senhor 

Presidente solicitou ao Vice-Presidente Sr. José Roberto Esteves, para que 

ocupe o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna. O edil Paulo Eduardo 

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

comentou sobre as reuniões que estão tendo com o comércio local, para que 

as dificuldades sejam resolvidas; aludiu sobre a palestra realizada pelo 

SEBRAE sobre a Lei Geral que irá ajudar os pequenos e médios 

empresários; pediu que o Senhor Prefeito Municipal dê um incentivo maior 

para o esporte do município; convidou o edil Valmir para que o acompanhe 

até a Assembléia Legislativa no dia 18 de setembro do corrente ano, para 

uma visita aos Deputados Samuel Moreira e Ed Thomas, onde estarão 



reivindicando benefícios para a cidade; finalizou aludindo que devemos 

trazer para si a responsabilidade e buscar soluções para resolver os 

problemas. Terminado o temário livre, o Senhor Presidente consultou o 

Plenário para dispensa do Intervalo Regimental a pedido do edil Valmir dos 

Santos, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se à 

Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento, conjuntamente reunidas examinando as matérias referente aos 

Projetos de Lei nºs. 40/2013 que “Autoriza o Poder Executivo a efetuar a 

permuta de servidores entre órgãos públicos” e Projeto de Lei nº 44/2013, 

que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a proceder com a abertura de 

crédito adicional especial destinado à construção do prédio do Centro 

Comunitário no Conjunto Habitacional José Otaviano do Nascimento”. Os 

Projetos foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário por 

meio de votação nominal, no qual os edis Sergio Shindin Tawata, votou 

sim; Valmir dos Santos, votou sim; José Roberto Esteves votou sim; 

Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; José Lopes de Souza, votou sim; 

Débora Cristiane de Almeida votou sim; Neide Hipólito votou sim e 

Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim, sendo aprovado por unanimidade 

pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 

46/2013 que “Dispõe sobre alteração da tabela de vencimentos dos 

servidores do Quadro de Magistério Municipal”, opinam favoravelmente 

pela matéria em tela. Ao Projeto foi apresentado uma emenda substitutiva 

nº 001/2013, que foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário 

por meio de votação nominal, no qual os edis Sergio Shindin Tawata, votou 

sim; Valmir dos Santos, votou sim; José Roberto Esteves votou sim; 

Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; José Lopes de Souza, votou sim; 

Débora Cristiane de Almeida votou sim; Neide Hipólito votou sim, 

Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim e o Senhor Presidente votou sim, 

sendo aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As 

Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras, Serviços 

Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projetos de Lei 

nº 42/2013 que “Autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento de 

contrapartida para a construção de Casas do Projeto Minha Casa Minha 

Vida”. O Projeto foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário 

por meio de votação nominal, no qual os edis Sergio Shindin Tawata, votou 



sim; Valmir dos Santos, votou sim; José Roberto Esteves votou sim; 

Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; José Lopes de Souza, votou não; 

Débora Cristiane de Almeida votou sim; Neide Hipólito votou sim e 

Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim, sendo aprovado por 07 (sete) 

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

Finanças e Orçamento e Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, 

Esportes e Turismo, conjuntamente reunidas examinando a matéria 

referente ao Projeto de Lei nº 45/2013 que “Dispõe sobre a implantação do 

Pacto da Alfabetização da Idade Certa”. O Projeto foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário por meio de votação nominal, no qual 

os edis Sergio Shindin Tawata, votou sim; Valmir dos Santos, votou sim; 

José Roberto Esteves votou sim; Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; 

José Lopes de Souza, votou sim; Débora Cristiane de Almeida votou sim; 

Neide Hipólito votou sim e Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim, sendo 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Terminado a 

Ordem do Dia e não havendo mais matéria para deliberar, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos e convidou-os para a próxima 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 25 de setembro do corrente ano ás 

19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22h45min. Para 

constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 

Senhor Presidente. 


