
ATA: Aos treze dias do mês de agosto de 2014, realizou-se a 11º 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 solicitou a todos para 

fazer um minuto em silêncio em memória ao falecimento do candidato a 

Presidência da República – Senhor Eduardo Campos – PSB. O Senhor 

Presidente deu início à sessão. O edil José Roberto Esteves solicitou a 

dispensa da leitura das atas da Sessão Ordinária realizada no dia 26 de 

junho e da Sessão Extraordinária do dia 21 de julho do corrente ano, o 

pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado, as atas foram 

colocadas em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade pela 

edilidade. Passou-se ao Expediente: Requerimento nº. 27/2014 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). Requerimento nº. 28/2014 de autoria do edil José Lopes de 

Souza, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimentos 

nº.s. 29, 30 e 33/2014 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). 

Requerimentos nº.s. 31 e 32/2014 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). Indicações nº.s 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 151, 155, 160 e 165/2014 de autoria do vereador Sivaldo Miguel 

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



Executivo). Indicações nº. s 152, 153 e 154/2014 de autoria do vereador 

José Roberto Esteves, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe 

do Poder Executivo). Indicações nº. 156, 157, 158 e 159/2014 de autoria do 

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

Chefe do Poder Executivo). Indicação nº. 161/2014 de autoria do vereador 

José Lopes de Souza, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicações nº. 162, 163 e 164/2014 de autoria do 

vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº. 166/2014 de 

autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº. 167/2014 de 

autoria do vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº. 17/2014 

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. 18/2014 de autoria 

do vereador Valmir dos Santos, foi lida, discutida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. A 

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

presença de todos; teceu comentários sobre a resposta da propositura de sua 

autoria referente à Anatel com relação a instalação de telefonia móvel em 

área rurais do município; comentou sobre as proposituras de sua autoria; 

comentou sobre a coleta de lixo no Bairro Marianos para está passando 

uma vez da semana na qual esse  pedido foi solicitado várias vezes e até a 

presente data não foi atendido; sobre a reforma do postinho de saúde no 

Bairro Três Barras, aludiu que faltam alguns reparos para serem 

concluídos; comentou sobre o estado precário em que se encontra o 

cemitério municipal; parabenizou o Senhor Alexandre Camilo pelo o 



Projeto Ação do Coração e também parabenizou o Fundo Social de 

Solidariedade pelo o Projeto Coração de Mãe; comentou sobre a situação 

em frente a Escola  Municipal Professor Dirceu Rovari que em dias de 

chuva a água que fica empossada, dificultando o acesso das crianças e do 

transporte escolar; comentou sobre o Rotary Clube de Itariri/ Pedro de 

Toledo que no dia 28 de julho do corrente ano realizou-se a solenidade de 

posse da Presidente do Rotary – Senhora Marisa Yonamine Miyashiro na 

qual também parabenizou o anterior Presidente – Senhor Carlos Pinto, 

conhecido como Pá e Bola pelas ações desenvolvidas através do Rotary 

Clube; comentou sobre a entrega das casas populares do Programa Minha 

Casa/Minha Vida e finalizou deixando o seu pesar a família do candidato a 

Presidência da República – Senhor Eduardo Campos – PSB. O vereador 

Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 

todos; teceu comentários sobre a propositura de sua autoria; comentou 

sobre o banheiro público, localizado na Praça Guarani na qual está 

utilizando o mesmo para o uso de drogas e orgias, na qual faz necessário o 

Senhor Prefeito Municipal tomar devidas providências e finalizou deixando 

o seu pesar à família do candidato a Presidência da República – Senhor 

Eduardo Campos – PSB. O vereador José Roberto Esteves fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; comentou que esteve juntamente 

com os edis Sivaldo Miguel dos Santos e José Lopes de Souza no Bairro 

Jardim Caju em vistoria ao terreno onde será construído a Creche 

Municipal; comentou sobre o Requerimento nº. 29/2014 de autoria do edil 

Paulo Eduardo Alves Ferreira que requer informação ao Senhor Prefeito 

Municipal sobre o caminhão de lixo que realiza a coleta de lixo domiciliar 

no município que não está funcionando, aludiu que faz necessário o Senhor 

Prefeito Municipal tomar devidas providências; sobre o Requerimento nº. 

30/14 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira que requer 

informação ao Senhor Prefeito Municipal sobre a emissão de Certificado de 



entrega regular da obra à Empresa Sabesp referente reparos nas vias; 

comentou sobre a grave realizada pelos servidores públicos do município; 

comentou sobre o Ofício referente à limpeza antes e depois no município 

na qual parabenizou o Senhor Michel - Encarregando da Nova Limpeza, 

mas aludiu que a nova limpeza está deixando a desejar e finalizou 

comentando sobre o falecimento do candidato a Presidência da República – 

Senhor Eduardo Campo. O vereador Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre as 

proposituras dos edis desta Casa de Leis que são encaminhadas ao Senhor 

Prefeito Municipal e que não estão sendo atendidas pelo mesmo; endossou 

as palavras da vereadora Débora Cristiane de Almeida com relação ao 

estado precário em que se encontra o Cemitério Municipal. O vereador José 

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

primeiramente comentou sobre o falecimento do candidato à Presidência da 

República – Senhor Eduardo Campos e também deixou seu pesar à família 

da Vereadora Débora Cristiane pelo falecimento da Senhora Maria José 

Resterich; comentou sobre a obra de construção da Creche Municipal no 

Bairro Vila Batista e que em breve será iniciada a obra de construção das 

casas populares no bairro; agradeceu o Deputado Estadual Rodrigo Morais 

pela emendar parlamentar, destinado a obra de pavimentação na Rua 

Antônio Anciões deste município e finalizou comentando sobre as 

proposituras de sua autoria. O vereador Sérgio Shindin Tawata fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; comentou sobre o falecimento do 

candidato à Presidência da República – Senhor Eduardo Campos; convidou 

a todos para “Festa do Morango” que será realizada no dia 28 de agosto do 

corrente ano em Atibaia, como também fez o convite do evento que está 

sendo realizado desde o dia 09 de agosto do corrente “Rádio Transmissor” 

na praça em frente à Prefeitura Municipal aos sábados às 07h 00; comentou 

sobre a quantidade de matérias na sessão referente a reparos nas estradas e 



vias do município na qual aludiu sobre a situação das estradas rurais e citou 

que temos que cobrar da Administração Municipal alguma providência; 

comentou sobre o empenho de todos os edis com relação à eleição/2014, 

aludiu que temos que ter conhecimento em agradecer e reconhecer para ter 

ciência em quem estamos juntos porque a cidade está passando por 

dificuldades, buscar força em vários deputados para assim conseguirmos 

reverter essa situação e com essa união, trabalhar junto ao Governo. O 

vereador Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 

todos; teceu comentários sobre o falecimento do candidato à Presidência da 

República – Senhor Eduardo Campos – PSB na qual solidarizou à família e 

o partido; comentou sobre as obras que estão sendo realizadas no 

município; agradeceu o Senhor Prefeito Municipal por ter atendido ao 

pedido referente a reforma da escola municipal do Bairro São Lourençinho; 

comentou sobre a Licitação que será realizada no dia 14 de agosto do 

corrente ano referente à construção da passarela no Bairro São Lourenço; 

comentou sobre a situação da ambulância do Governo do Estado que foi 

destinada para o município de Pedro de Toledo que está faltando a 

documentação necessária para regularização do veículo; sobre as lombadas 

eletrônicas que estão instaladas na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega; 

parabenizou o Senhor Fábio – Coordenador Municipal de Esportes pelos 

campeonatos realizados no município; comentou sobre a Indicação nº. 

159/14 de sua autoria que “Indica a Empresa Arteris um retorno na entrada 

do Bairro Braçinho” e finalizou aludindo sobre  as demais proposituras de 

sua autoria. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente 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; teceu 

comentários sobre a questão do transporte coletivo no Bairro Amoreiras; 

comentou sobre a entrega das casas populares do Programa Minha Casa/ 

Minha Vida; parabenizou o Departamento Municipal de Obras pelo serviço 



realizado no Bairro Marianos; comentou sobre as estradas rurais que 

necessitam de reparos com urgência; sobre os campeonatos realizados no 

município; sobre a instalação de torre para transmissão de sinal de internet 

para atender os moradores do Bairro Manoel da Nóbrega; sobre a academia 

ao ar livre que será instalada entre o campo municipal e a praça na qual irá 

beneficiar à população; comentou sobre o falecimento do candidato a 

Presidência da República – Senhor Eduardo Campos – PSB. Terminado o 

temário livre, foi dispensado o Intervalo Regimental, a seguir passou-se a 

Ordem do Dia. Parecer das Comissões Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº. 

28/2014 que “Autoriza aditamento de convênio e instituição de bônus por 

participação nos resultados e dá outras providências”, foi lido e opinam 

favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto de Lei nº. 28/2014 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 

27 de agosto do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou 

a sessão às 21h50. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 
 


