
ATA: Aos treze dias do mês de novembro de 2013, realizou-se a 19º 

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 Valmir 

dos Santos solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, o pedido 

foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado, a ata foi colocada 

em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. 

Passou-se ao Expediente: Ofício nº 720/2013 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 55/2013 que “Dispõe sobre o 

Conselho Municipal Antidrogas, e dá outras providências”; foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 739/2013 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 56/2013 que 

“Declara de utilidade pública o Centro Evangélico de Restauração de Vidas 

– CERVI e dá outras providências”; foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Projeto de Lei nº 57/2013 que “Concede isenção de tributos 

municipais a Sabesp e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes. Projeto de Lei nº 58/2013 que “Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar convênio com a Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis El Shaday e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes. Leitura do Relatório da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, foi lido e encaminhado aos órgãos competentes. Requerimento nº 

102/2013 de autoria do edil José Roberto Esteves, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 103/2013 de autoria dos edis 

José Roberto Esteves e Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 104/2013 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). 

Requerimentos nº 105 e 106/2013 de autoria do edil José Lopes de Souza, 

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

aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Indicação nº 

218/2013 de autoria do edil José Roberto Esteves, foi lida, ciente a Casa 



(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 219 e 

220/2013 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente 

a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 221 e 

223 a 226/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, 

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

Indicação nº 222/2013 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, 

ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 

227/2013 de autoria do edil José Lopes de Souza, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 228 e 

229/2013 de autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 230 e 

231/2013 de autoria do edil Dourivaldo de Rosa Moreira, foram lidas, 

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

Expediente foi reduzido em 30 minutos de acordo com artigo 226 do 

Regimento Interno, para que seja feita a votação da LOA. Em seguida 

passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Finanças e Orçamento, 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei 

nº 48/2013 que “Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Pedro 

de Toledo para o exercício de 2014”, opinam favoravelmente pela matéria 

em tela. O parecer foi lido, na qual recebeu uma emenda aditiva. O Projeto 

com a nova redação foi 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 com oito (08) 

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

Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas examinando as matérias 

referente ao Projeto de Lei nº 50/2013 que “Dispõe sobre a instituição de 

gratificação aos servidores da Câmara Municipal de Pedro de Toledo e dá 

outras providências” e Projeto de Lei nº 52/2013 que “Cria empregos 

públicos e modifica a forma de provimento na estrutura administrativa de 

Pedro de Toledo e dá outras providências”, 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 aprovados com oito (08) votos favoráveis 

(encaminham-se). A Comissão de Justiça e Redação, examinando as 

matérias referente ao Projeto de Lei nº 53/2013 que “Dispõe sobre reparos 

aos danos causados por obras nos logradouros públicos e dá outras 

providências” e Projeto de Lei nº 56/2013 que “Declara de utilidade 

pública o Centro Evangélico de Restauração de Vidas – CERVI e dá outras 

providências”, 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 

aprovados com oito (08) votos favoráveis (encaminham-se). O Senhor 

Presidente consultou os vereadores para usarem a tribuna livre por 05 

minutos, foi submetida à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Temário Livre. O edil José Lopes 

de Souza fez o uso da palavra, comentou sobre a propositura de sua autoria; 

aludiu sobre a conclusão da obra da creche e gostaria de saber quando 

estará em funcionamento; comentou sobre o Projeto de Lei nº 58/13. O edil 

Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, endossou as palavras do 

edil José Lopes com relação ao Projeto de Lei nº 58/13 e aludiu que é 

necessário algumas verificações para depois ser colocado para aprovação; 

parabenizou a Sra. Solange Presidente da Associação Nipo Brasileira de 

Pedro de Toledo, o edil Sergio Shindin e o Senhor Prefeito pela realização 

da Festa Okinawana. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, 

aludiu sobre o Projeto de Lei nº 58/13 e manifestou seu apoio a Associação 

de Materiais Recicláveis El Shaday; aludiu sobre as proposituras de sua 

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

aludiu sobre a regulamentação da Lei do SIM (Selo de Inspeção 

Municipal); endossou as palavras do edil Sivaldo com relação ao Projeto de 

Lei nº 58/13; parabenizou todos os envolvidos na Festa Okinawana. O edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, convidou a todos para 

um bingo beneficente que será realizado na Escola Municipal da Vila 

Batista no sábado dia 16 de novembro do corrente ano. O edil Sergio 



Shindin Tawata fez o uso da palavra, endossou as palavras da vereadora 

Neide com relação ao Projeto de Lei nº 58/13; parabenizou o edil Sivaldo 

pela realização da Indicação nº 219/13; aludiu que os objetivos da Festa 

Okinawana foram atingidos e agradeceu a presença dos Deputados que 

prestigiaram a festa; comentou que no ano que vem será realizada a Festa 

do Centenário da Imigração Japonesa. O edil Valmir dos Santos fez o uso 

da palavra, agradeceu à presença de todos, fez esclarecimentos sobre 

algumas mudanças que vão ocorrer no plano de educação do município; 

parabenizou o Coordenador de Esportes Sr. Gerson Bezerra pela 

participação no JORI (Jogos Regionais do Idoso); comentou sobre o 

Projeto de Lei nº 58/13; teceu comentários sobre as proposituras de sua 

autoria. O edil Jose Roberto Esteves fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; teceu comentários a respeito da Comissão de 

Investigação; parabenizou todos os envolvidos na Festa Okinawana; 

comentou sobre o Projeto de Lei nº 58/13; parabenizou a Diretora da 

Educação Sra. Cléa Cristina da Silva; parabenizou o excelente trabalho 

desenvolvido pelo médico Dr. Guilherme. 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; parabenizou a vereadora 

Débora pela conquista da regulamentação do SIM; aludiu com satisfação 

que apesar das dificuldades, o curso de Comércio da ETEC vai ser 

implantado no município; comentou sobre uma reunião com todos os 

presidentes das câmaras do Vale do Ribeira para a constituição do 

Conselho da UVEVAR, onde foi eleito 1º Secretário; endossou as palavras 

da vereadora Neide com relação ao Projeto de Lei nº 58/13. Terminado o 

temário livre e não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

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

Ordinária a realizar-se no dia 27 de novembro do corrente ano ás 19h00 

horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h10min. Para constar, 

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

Presidente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


