
  ATA: Aos doze dias do mês de fevereiro de 2014, realizou-se a 1º 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 do dia 

11.12.13, e o edil Valmir dos Santos solicitou a dispensa da leitura da ata 

da sessão do dia 20.12.13, os pedidos foram submetidos à deliberação do 

Plenário, foram aprovados, as atas foram colocadas em discussão e 

votação, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. O Senhor 

Presidente agradeceu a presença do Senhor Décio Trindade, assessor do 

Deputado Rodrigo Moraes e também o Senhor Ailton Costa, candidato a 

Deputado Federal pelo PRB e sua esposa Senhora Socorro Costa. Passou-se 

ao Expediente: Foi feito a leitura do comunicado de renúncia do Vice-

Prefeito Senhor Sergio José Batista, na qual o Senhor Presidente declarou 

que o cargo de vice-prefeito encontra-se vago. Ofício DSF nº 36/2014 

oriundo da Prefeitura Municipal solicitando a retirada do Projeto de Lei 

nº02/2014, foi lido, ciente a casa. Ofício Especial/2014 oriundo do 

vereador Sergio Shindin Tawata comunicando sobre seu desligamento 

como líder do governo municipal. Ofício nº 28/2014 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 01 de 10 de fevereiro 

de 2014 que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenções 

sociais as Entidades Beneficentes e dão outras providências”; foi lido e 

encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 30/2014 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 03 de 10 de fevereiro 

de 2014 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” no valor 

de R$50.000,00 objetivando a reforma na Unidade Mista de Saúde de Três 

Barras; foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 31/2014 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 04 

de 10 de fevereiro de 2014 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

especial” no valor de R$35.556,49 destinado a pavimentação da Rua João 

Camilo; foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 32/2014 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 05 

de 10 de fevereiro de 2014 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

especial” no valor de R$108.369,99 destinado a serviços em obras e infra-



estrutura urbana em vias do bairro Vila Nova, no município de Pedro de 

Toledo; foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 33/2014 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 06 

de 10 de fevereiro de 2014 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

especial” no valor de R$112.377,47 destinado a obra de infra-estrutura; foi 

lido e encaminhado à Ordem do Dia. Requerimento nº 01/2014 de autoria 

do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº 02/2014 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 

03/2014 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). O edil Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou ao 

Senhor Presidente que encaminhe um Ofício ao Senhor Prefeito 

questionando qual a empresa que é responsável pelos caixas eletrônicos 

instalados no terminal rodoviário. Indicações nº 01 a 05/2014 de autoria do 

edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 06 a 09, 17, 18, 21, 22 e 24 a 

26/2014 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 10 a 

14, 27 e 28/2014 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram 

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

Indicações nº 15 e 19/2014 de autoria dos edis Sivaldo Miguel dos Santos, 

Valmir dos Santos e Dourivaldo de Rosa Moreira, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 16/2014 

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

se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 20/2014 de autoria dos edis 

Sivaldo Miguel dos Santos, Dourivaldo de Rosa Moreira, Neide Hipólito e 

Sergio Shindin Tawata, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicação nº 23/2014 de autoria do edil Sivaldo Miguel 

dos Santos e José Roberto Esteves, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Terminado o expediente passou-se ao Temário 

Livre. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; comentou sobre a entrega de cestas básicas à população, 

realizada no final do ano por alguns vereadores e aludiu que esse tipo de 

situação é ilegal pois, para esses serviços existem os órgãos competentes 



como o Fundo Social entre outros. O edil José Lopes de Souza fez o uso da 

palavra, comentou com tristeza sobre o desligamento do Dr. Guilherme, do 

quadro de funcionários da Unidade Mista de Saúde, pois o mesmo é um 

ótimo profissional; aludiu sobre o transporte escolar com relação à super 

lotação e também as condições precárias em que se encontram alguns 

veículos de transporte; comentou que foi juntamente com o edil Sivaldo até 

a Escola de Educação Infantil Pica-Pau, para averiguar onde foi aplicada a 

verba destinada para a reforma. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; comentou sobre a quantidade de 

proposituras na sessão, onde os edis estão trabalhando muito em prol da 

população; aludiu sobre as proposituras de sua autoria; comentou com 

indignação sobre o que está acontecendo com o transporte escolar no 

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

comentou sobre o transporte escolar, na qual sugeriu uma reunião com a 

Diretora da Educação para maiores esclarecimentos; aludiu sobre a 

aquisição de ventiladores para serem instalados na creche municipal; 

comentou sobre o assalto ocorrido no Banco do Brasil e que todos devem 

fazer o que estiver ao alcance para ter mais segurança; fez alguns 

esclarecimentos sobre sua participação em trabalhos voluntários e obras 

sociais, onde algumas pessoas estão distorcendo os fatos para prejudicar 

sua imagem, e, aproveitou para ler o conceito de serviço voluntário e  

concluiu aludindo que tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica do 

município, permitem que o vereador doe parte do seu tempo em projetos 

assistenciais sem nenhum prejuízo ou mesmo decoro parlamentar; finalizou 

fazendo outro esclarecimento a respeito da máquina patrol doada para o 

município através do Programa PAC de desenvolvimento. O edil Paulo 

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

todos; comentou sobre as proposituras de sua autoria; aludiu sobre o 

desmembramento do terreno localizado nas proximidades do Poliesportivo; 

aludiu sobre o início do curso da etec no município; comentou sobre uma 

reunião junto com Senhor Prefeito e os estudantes da faculdade a respeito 

do transporte, na qual conseguiram um aumento de R$1.000,00 no repasse 

feito pela Prefeitura; aludiu sobre uma denúncia recebida por um munícipe 

e também pelo Conselho Tutelar a respeito do transporte escolar, na qual 

foram encaminhadas ao Departamento de Educação e estamos aguardando 

resposta; finalizou aludindo sobre uma denúncia com relação a falta de 

ventiladores na creche e, que a Diretora do Departamento de Educação já 



está providenciando. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da 

palavra, comentou sobre a situação do SAMU com relação à demora no 

atendimento, na qual aludiu que todos os edis devem se reunir e colocar um 

ponto final nesse problema; explanou sobre a fala do edil Sivaldo com 

relação à denúncia de entrega de cestas básicas feita por vereadores, onde 

houve manifestação de outros vereadores com relação a esses fatos, e, 

aludiu que o caso deve ser apurado pois esse tipo de situação dá cassação 

ao vereador; finalizou aludindo que o transporte escolar precisa suprir as 

necessidades das crianças. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o município pelo 

recebimento da máquina patrol, mediante pedido da vereadora Débora 

Cristiane; parabenizou o edil José Roberto pela conquista da emenda 

parlamentar através do Deputado Jorge Caruso; aludiu sobre a importância 

do Projeto de Lei nº 01 que “Autoriza o Executivo Municipal a Conceder 

Subvenções Sociais as Entidades Beneficentes e dão outras providências”; 

endossou as palavras do edil José Lopes com relação ao transporte escolar 

e coletivo; parabenizou o Senhor Presidente pela aquisição do ar 

condicionado para ser instalado no Plenário. O Vice-Presidente José 

Roberto Esteves que estava no lugar do Senhor Presidente, solicitou que o 

mesmo ocupasse o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna. O edil José 

Roberto Esteves fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, 

aludiu sobre as palavras da vereadora Débora Cristiane com relação ao 

desabafo e esclarecimentos feitos pela mesma no que diz respeito ao 

trabalho voluntário e a doação da máquina Patrol pelo PAC e, concordou 

em partes, explicando os motivos; endossou as palavras do edil José Lopes 

com relação ao transporte escolar e coletivo e, propôs melhorias; 

parabenizou o Senhor Prefeito pelo término da pavimentação do bairro da 

Marina, a aquisição da máquina Patrol, a aquisição de um caminhão, etc; 

aludiu sobre a emenda recebida através do Deputado Jorge Caruso para 

infra-estrutura do bairro Jardim Caju; finalizou comentando que está busca 

de mais uma verba para a construção de uma academia ao ar livre para o 

bairro da Vila Batista. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; teceu comentários a respeito das 

proposituras de sua autoria; aludiu que assumiu a direção da Escola 

Estadual das Três Barras e está vendo de perto os problemas que a 

população vem enfrentando; endossou as palavras do edil José Lopes com 

relação ao transporte escolar e coletivo; parabenizou o trabalho do Senhor 



Prefeito e também da Diretora de Educação Senhora Cléia, e aludiu que 

Pedro de Toledo é uma das primeiras cidades a ter escola municipal 

integral, inclusive a Diretora da Educação, vai equipar um ônibus escolar 

com cadeirinhas para crianças a fim de atender a população; parabenizou o 

trabalho feito pelo Conselho Tutelar; aludiu sobre uma verba no valor de 

R$30.000,00 (trinta mil reais) do governo federal para investir na melhoria 

do ensino; comentou sobre as visitas que tem feito nos bairros juntamente 

com outros edis; comentou sobre a reforma que o governo estadual está 

fazendo no prédio da Delegacia de Polícia Civil do município; aludiu sobre 

as estradas que tem suas obras iniciadas e não terminadas, por isso se faz 

necessário uma cobrança maior dos departamentos competentes; finalizou 

parabenizando o trabalho do Dr. Guilherme, do Diretor da Saúde Senhor 

Caliba, da Enfermeira Bruna e todos da equipe. Terminado o temário livre, 

o Senhor Presidente consultou o Plenário para dispensa do Intervalo 

Regimental, 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 a matéria referente aos 

Projetos de Lei nº 01/2014 que “Autoriza o Executivo Municipal a 

Conceder Subvenções Sociais as Entidades Beneficentes e dão outras 

providências”. Projeto de Lei nº 03/2014 que “Dispõe sobre abertura de 

crédito adicional especial” no valor de R$50.000,00 objetivando a reforma 

na Unidade Mista de Saúde de Três Barras. Projeto de Lei nº 04/2014 que 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de 

R$35.556,49, destinado a pavimentação da Rua João Camilo. Projeto de 

Lei nº 05/2014 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” 

no valor de R$108.369,99, destinado a realização de obras de infra-

estrutura urbana em vias do bairro Vila Nova (Jardim Caju); e, Projeto de 

Lei nº 06/2014 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” 

no valor de R$112.377,47, destinado a obra de infra-estrutura. As 

Comissões opinam favoravelmente pelas matérias em tela. Os Pareceres 

foram lidos. Os Projetos foram colocados em discussão 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 com oito (08) votos favoráveis (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 26 de fevereiro do corrente ano ás 

19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22h15min. Para 

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

Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


