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ATA: Aos quatorze dias do mês de maio de 2014, realizou-se a 7º 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 

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. 128/2014 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 22, de 12 de 

maio de 2014 que “Autoriza o Poder Executivo a fazer repasse financeiro 

ao Movimento Estudantil de Itariri – MEI e dá outras providências” foi lido 

e encaminhado a Ordem do Dia.  Requerimentos nº. s. 17 e 18/2014 de 

autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidos, discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Requerimento nº. 19/2014 de autoria do edil Sérgio 

Shindin Tawata, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, 

foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Indicações 

nº.s 89 e 90/2014 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foram lidas, 

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

nº. s 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 104/2014 de autoria do 

edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminha-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 102, 103 e 109/2014 de 

autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 105, 106, 

107 e 108/2014 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, 

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

Indicação nº. 110/2014 de autoria do vereador José Roberto Esteves, foi 

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

Indicações nº.s 111, 112 e 113/2014 de autoria do vereador Paulo Eduardo 

Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do  
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Poder Executivo). Moção de Congratulação nº. 10/2014 de autoria do edil 

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

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

Moção de Repúdio nº. 12/2014 de autoria dos edis Dourivaldo de Rosa 

Moreira, José Roberto Esteves, José Lopes de Souza e Sivaldo Miguel dos 

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

aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Denúncia do 

Senhor Cláudio Luis Pereira, protocolizada na secretaria desta Egrégia 

Casa Legislativa em 12 de maio de 2014, foi lida e encaminhada a 

Comissão de Justiça e Redação. Ofício nº. 0283/2014 oriundo da Empresa 

Vivo encaminha resposta do Requerimento nº. 11/14, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se).  Ofício nº. 0291/2014 oriundo da Empresa Vivo encaminha 

resposta do Requerimento nº. 12/14, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). 

Balancete Analítico do Poder Legislativo referente ao mês de abril do 

corrente ano, foi lido, ciente a casa (arquiva-se). Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. O vereador José Lopes de Souza fez o uso da 

palavra, teceu comentários sobre o Requerimento nº. 18/14 de autoria do 

edil Valmir dos Santos na qual solicita ao Senhor Prefeito Municipal 

informação quando será realizada obra de reparos no Terminal Rodoviário 

Armando Ibrahim; aludiu que se faz necessário devido que a rodoviária 

encontra-se abandonada, pois o telhado está quebrado, banco e pátio estão 

danificados, sendo que já foi realizada uma reforma no pátio, na qual está 

dificultando o acesso dos ônibus na qual solicita ao Senhor Prefeito 

Municipal devidas providências; comentou sobre a Indicação nº. 102/14 de 

autoria da vereadora Neide Hipólito que indica a Prefeitura Municipal para 

que faça parceria junto a Delegacia de Polícia do município para emissão 

de Cédula de Identidade - RG, aludiu que para tirar este documento a 

pessoa tem que se deslocar até a cidade vizinha na qual parabenizou a 

vereadora pela matéria; comentou  sobre as casas populares na qual foi 

aprovado um projeto de lei pela esta Casa e segundo informações tinha que 

ser aprovado o mais rápido possível para realização da entrega das casas 

populares e, até a presente data ainda não foram entregues, na qual fez um 

requerimento verbal solicitando informação ao Senhor Prefeito Municipal  



                   Câmara Municipal de Pedro de Toledo 
                          Av. São José, 571 – Centro – Pedro de Toledo-SP 

                                       e-mail : camaratoledo@ig.com.br 

 

sobre o que está faltando para realização da entrega das casas populares. O 

vereador Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra; iniciou 

parabenizando as palavras do edil José Lopes de Souza com relação às 

casas populares, como também endossou as palavras do edil; comentou que 

retornou aos trabalhos como funcionário da Prefeitura Municipal, aludiu 

que nos bairros mais críticos está realizando o serviço de roçada; 

parabenizou o Senhor Ricardo mais conhecido como Foguetinho por ter 

atendido o seu pedido com relação à limpeza no bairro da Vila Sorocabana 

e, que apenas está faltando a retirada dos entulhos e galhos, localizado 

próximo a Prefeitura Municipal; comentou sobre os maquinários da 

Prefeitura Municipal que estão parados no pátio na qual está trazendo 

sérios transtornos, como também a máquina da Casa da Agricultura 

encontra-se quebrada e que essa máquina é para atender os agricultores 

rurais e não a Prefeitura Municipal; comentou sobre um pedido de sua 

autoria referente a instalação de radar eletrônico no trevo principal da 

cidade na qual foi atendido, aludiu que no jornal local tem matérias de 

quem conseguiu recurso para o município, pois muitas vezes foi outro 

individuo que conseguiu e que isso é uma falta de ética e desrespeito ao 

colega; finalizou aludindo que precisamos trabalhar para acabar com os 

problemas do município. O vereador José Roberto Esteves, fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença das mães, principalmente das mães que tem 

filhos especiais; parabenizou os demais vereadores pelos convênios 

conquistados e citou que na próxima semana estarão presente na assinatura 

de convênios; aludiu que os edis estão trabalhando, buscando solução para 

o município e que a população tem respeitar mais o vereador na qual 

sugeriu para que venham a Câmara Municipal para terem conhecimento 

dos trabalhos que o vereador está realizando e que os vereadores desta Casa 

têm que falar a mesma língua na qual se referiu a vereadora Neide Hipólito 

que devia está presente na reunião para ter conhecimento dos fatos antes de 

mencionar qualquer coisa; comentou que o município precisa gerar 

emprego na qual frisou a situação do posto de gasolina, pois esse posto de 

gasolina está enfeando a entrada da nossa cidade e que têm empresários 

querendo comprar e que a proprietária não quer vender; parabenizou o edil  
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Valmir dos Santos pelo excelente trabalhando como diretor da E.E. “Três 

Barras”, onde trouxe os alunos da escola para está conhecendo a Câmara 

Municipal e os trabalhos dos edis são realizados em Plenário; comentou 

sobre o trabalho que vem desempenhando perante a população e município; 

comentou sobre a Moção de Repúdio nº. 12/14, pois a moção foi dada com 

o intuito é de respeitar o vereador e que os mesmos não faltaram com 

respeito com nenhuma das pessoas que ali se encontravam na reunião; 

comentou sobre o falecimento do Senhor Marapé e que deu apoio à família 

neste momento; aludiu que um agente policial indagou o edil na qual o 

mesmo já tomou as devidas providências perante a Promotoria Pública e 

agradeceu os vereadores Dourivaldo de Rosa Moreira e José Lopes de 

Souza pelo apoio; finalizou comentando de uma pessoa que estava 

realizando um excelente trabalho no município e que perdeu o cargo, mas 

que os vereadores desta Casa já estão tomando devidas providências na 

qual estão aguardando o Poder Executivo enviar um projeto de lei para a 

criação de um cargo para que essa pessoa volte a trabalhar no nosso 

município e que o projeto será aprovado por unanimidade. A vereadora 

Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra; parabenizou o edil 

Paulo Eduardo Alves Ferreira pela Indicação nº. 113/14 que indica a 

Empresa Vivo reparos nos telefones públicos, localizados nos Bairros 

Amoreiras e Marianos na qual solicitou para incluir o Bairro Três Barras 

devido que os telefones públicos também não estão funcionando; comentou 

sobre as proposituras de sua autoria; comentou sobre as vias do município 

que estão esburacadas como também os calçamentos que estão danificados; 

parabenizou todas as mães pelo seu dia; parabenizou o Diretor do 

Departamento Municipal de Saúde - Senhor Carlos Alberto, mais 

conhecido como Caliba e todos funcionários pela realização da semana de 

enfermagem na qual estão promovendo uma série de treinamento e 

palestras; comentou que no dia 12 de maio do corrente foi o dia dos 

enfermeiros; parabenizou a equipe da Bavar que esteve em Brasília 

juntamente com os Prefeitos Municipais do Vale do Ribeira e o Ministro da 

Casa Civil - Senhor Aloízio Mercadante para a não permissão da liberação 

da importação da banana do equador, onde parabenizou  a Associação dos  
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Bananicultores do Vale do Ribeira - Bavar pelo empenho em ajudar todos 

os produtores rurais; parabenizou o Departamento Municipal de 

Agricultura pela realização da palestra CRV Lagoa – inseminação artificial 

de bovinos dando também a oportunidade de abranger na agropecuária na 

qual fez o convite que no dia 23 de maio do corrente ano ás 18h 00 na 

escola do Bairro Três Barras haverá outro encontro; parabenizou o edil 

Valmir  dos Santos pelo Requerimento nº. 18/14 que requer informação ao 

Senhor Prefeito Municipal quando será realizada obra de reparos no 

terminal rodoviário; comentou sobre a demissão de uma funcionária do 

Departamento Municipal de Educação na qual citou que sente muito; 

finalizou aludindo que se depender desta Casa de Leis todos vereadores vão 

ser unânimes para que continue esse trabalho. A vereadora Neide Hipólito, 

fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o edil 

Sivaldo Miguel dos Santos pela a quantidade de matérias apresentadas e 

que o edil vem trabalhando muito em prol ao município; comentou que não 

da para elogiar a equipe da atual administração devido à situação que se 

encontra o município; aludiu que uma munícipe em rede social citou que os 

vereadores desta Casa não valem nada, pois a mesma foi muito infeliz em 

suas palavras e que nunca a viu nesta Casa de Leis; aludiu que os 

vereadores estão trabalhando muito; comentou sobre as proposituras de sua 

autoria; finalizou aludindo que deveria está presente na reunião da 

Comissão do Fundeb, conforme sugeriu o vereador José Roberto e que 

segundo informações que os vereadores desta Casa, criticaram certa igreja 

que utilizou as dependências do ginásio poliesportivo para realização de 

um retiro. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, 

teceu comentários sobre a Moção de Repúdio nº. 12/14 na qual agradeceu 

todos os vereadores pela aprovação unânime; direcionou sua fala para a 

vereadora Neide Hipólito para ser mais participativa e que para mencionar 

algo tem que ter conhecimento dos fatos, aludiu que a vereadora foi infeliz 

em suas palavras e que a mesma continuará infeliz se não for participativa; 

comentou sobre um abaixo-assinado elaborado pelos pais de crianças 

especiais do município de Pedro de Toledo para a inclusão de nossas 

crianças; aludiu que o Poder Executivo através da Diretora do  
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Departamento Municipal de Educação Senhora Cléia Cristina da Silva 

trouxe para a nossa cidade o trabalho de inclusão na qual leu o abaixo-

assinado para que todos tivessem conhecimento, como também leu 

depoimentos de algumas mães, citou que esse trabalho de inclusão estava 

sendo realizado no nosso município e por vaidade de algumas pessoas fez 

com que essa profissional – Senhora Patrícia Zancheta fosse demitida e 

aludiu que a mesma irá voltar a trabalhar no município, pois será enviando 

a esta Casa um projeto de lei para a criação de um cargo e que aprovação 

será unânime; agradeceu todos os pais e as pessoas que lutam pelo direito 

de igualdade de nossas crianças especiais; finalizou agradecendo o seu 

Partido dos Democratas – DEM pelo apoio e respaldo perante o Poder 

Legislativo e que na sexta-feira estará no Hotel Transamérica juntamente 

com os democratas, o Governador e os  Senadores Aécio Neves e José 

Agripino e, entre outros onde estará representado o nosso município e 

buscando recursos. O vereador Valmir dos Santos fez o uso da palavra; 

agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre a questão da 

educação em nosso município, aludiu que muitas pessoas gostam de ver o 

crescimento da nossa cidade e outras somente querem ver o lado pessoal, 

citou que fez questão de assinar o abaixo-assinado porque conheceu o 

trabalho que estava realizando a funcionária, trabalho esse de inclusão; 

comentou que o Governo do Estado está melhorando a questão educacional 

de crianças com necessidades especiais, onde o município recebeu cinco 

ônibus através do Partido Socialista Brasileiro para atender essas crianças, 

pois a Diretora Municipal de Educação a Senhora Cléia Cristina está 

lutando para a colocação de  cadeirinhas nestes novos transportes escolares; 

citou que temos que respeitar as diferenças de cada profissional e que o 

trabalho da Senhora Patrícia estava fazendo a diferença, conforme relatos 

dos pais e  que é uma questão pessoal no qual não vai aplaudir coisa errada 

porque o mesmo faz parte da educação e que temos que lutar para melhorar 

a educação do nosso município; comentou que não temos nada contra a 

nenhum diretor de escola e que as atitudes tem que ser pensada antes de 

agir; comentou que está tendo algumas dificuldades na escola do bairro 

Três Barras com os alunos com relação à indisciplina na qual está buscando  
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parceira como: Conselho Tutelar e Promotoria de Justiça para ajudar a 

melhorar a educação; comentou que essa semana esteve nesta Casa de Leis, 

juntamente com os alunos da escola do bairro Três Barras, para uma aula 

de democracia onde agradeceu o Senhor Presidente e os funcionários desta 

Casa pelo atendimento; comentou que como Presidente da Comissão de 

Justiça e Redação que quando chegar o projeto que vamos assinar e aprovar 

para a volta da profissional; comentou que o vereador Sivaldo está 

realizando um excelente trabalho com relação a limpeza nos bairros na qual 

parabenizou como funcionário da Prefeitura Municipal; parabenizou a 

vereadora Débora Cristiane pelo dia da enfermeira na qual cumprimentou 

todos profissionais na área de enfermagem em nome da vereadora; 

comentou que está buscando recurso no valor de R$ 150.000,00 para o 

bairro do Bracinho e que está sendo providenciado lombada no trevo 

principal do nosso município e que as obras do município precisam ser 

fiscalizadas; comentou sobre o trabalho que o Senhor Fábio está realizando 

como Coordenador Municipal de Esportes na qual agradeceu o mesmo e 

também o Senhor Luciano e a Senhora Cleia Cristina – Diretora Municipal 

de Educação por terem concedido o Ginásio Poliesportivo para a realização 

do Campeonato da Diretoria de Miracatu e citou que precisamos incentivar 

os nossos atletas; parabenizou o edil José Roberto pelo seu trabalho 

desempenhado em busca de recursos para ajudar munícipes e o município; 

finalizou comentando sobre o trabalho que a Diretora do Departamento 

Municipal de Educação vem realizado com as escolas municipais, aludiu 

que temos que trabalharmos em conjunto para melhorar. O vereador Sérgio 

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

primeiramente comentou que também iria apresentar uma Moção de 

Repúdio juntamente com o edil Paulo Eduardo para Excelentíssima 

Presidente da República - Senhora Dilma Rousseff referente à liberação da 

importação da banana na qual prejudicaria as regiões do Vale do Ribeira e 

Minas Gerais, como também os municípios Janaúba, Jaíba e Santa Catarina 

e com a ajuda da ex-prefeita do município de Registro - Senhora Sandra 

Kennedy juntamente com a Bavar fizeram uma movimentação onde 

estiveram em Brasília com o Ministro da Casa Civil – Senhor Aloízio  
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Mercadante na qual conseguiram revogar a lei e que com essa atitude 

somente fortalece e incentiva os produtores rurais; comentou sobre a 

propositura de sua autoria; parabenizou as mães das seguintes crianças: 

Emily, Yasmim e Bernardo na qual tem acompanhado o trabalho dessas 

mães guerreiras, aludiu que se essa inclusão estava dando certo e resultado, 

temos que dar total apoio para que de seguimento, pois a obrigação desta 

Casa de Leis é trabalhar dentro da legalidade e que se a funcionária estava 

ilegal vamos regularizar a situação e que dentro da legalidade vamos 

aprovar o projeto de lei para dar continuidade ao trabalho, dando assim o 

exemplo de dignidade e inclusão social; comentou que esteve na Secretaria 

de Agricultura protocolando novamente os nossos pedidos: Melhor 

Caminho no Bairro Manoel da Nóbrega, a Ponte Metálica no Bairro 

Cassadinha e veículos usados da Casa da Agricultura; agradeceu o Senhor 

Presidente por dar condições aos edis para a realização dos nossos  

trabalhos; finalizou comentando sobre a situação do município que é 

preocupante e que temos que fazer uma cobrança maior perante o Poder 

Executivo para poder está passando informações corretas para a população.  

O Senhor Presidente solicitou ao Vice Presidente o Senhor José Roberto 

Esteve para que ocupasse o seu lugar para 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 o fato ocorrido com à saída da 

funcionária Patrícia Zancheta, aludiu que seria encaminhado um projeto de 

lei a esta Casa, mas devido alguns erros no projeto não deu entrada e que se 

precisar será feito uma sessão extraordinária para aprovação do projeto, 

citou que são duas situações que temos que analisar com cautela, pois tem a 

questão do excelente trabalho que a funcionária estava desempenhando e a 

situação dos professores, pois a funcionária estava sendo paga de maneira 

irregular; comentou que os vereadores estão buscando recursos e 

trabalhando em prol ao município; comentou que há duas semanas atrás 

juntamente com alguns vereadores desta Casa de Leis, o Senhor Prefeito 

Municipal, o Presidente do Conselho da Agricultura Rural e o Presidente 

dos Produtores Rurais estiveram reunidos para a discussão de algumas 

questões, principalmente a questão da máquina da Casa da Agricultura que  
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está realizando serviço nas estradas do município e não está atendendo os 

produtores rurais; comentou sobre a geração de renda no município que é 

essencial na qual parabenizou a vereadora Débora Cristiane por essa luta; 

comentou sobre a Empresa dos Verdinhos que o contrato dos mesmos não 

está especificando para trabalhar em determinada rua ou bairro e que os 

mesmos estão atendendo pedidos de nós vereadores devido a Prefeitura 

Municipal está com o número baixo de funcionários para a realização deste 

serviço na qual parabenizou a equipe pelo trabalho desempenhado; 

comentou sobre a situação da cascalheira que foi fechada e que as estradas 

estão necessitando de reparos e, aludiu que hoje temos maquinários, 

caminhões  e não temos o cascalho, onde estamos nesta luta para que o 

Senhor Prefeito Municipal consiga regularizar uma cascalheira o mais 

rápido possível para sanar esse problema devido que nós vereadores somos 

muitos cobrados com relação a situação das estradas; desejou boa vinda ao 

Senhor Fábio a frente da Coordenadoria Municipal de Esportes e que 

infelizmente o Senhor Gerson teve que deixar a coordenadoria de esporte 

devido problemas particulares; comentou que juntamente com o Senhor 

Fábio estiveram em Osasco, visitando o alojamento  para os jogos regionais 

que será realizado a partir do dia 18 de junho e que no dia 23 de maio do 

corrente ano será realizado os jogos regionais dos idosos e que também no 

dia 17 de maio será realizado campeonato de futsal de base e aludiu que os 

mesmos tem um projeto que se chama atleta do futuro parceria com Sesi – 

São Paulo na qual está atendendo mais de 150 (cento e cinqüenta) crianças 

do município e que também tem um grupo de caminhada e corrida na 

cidade  na qual estarão participando do 10 km da Tribuna em Santos; 

finalizou aludindo que sempre está solicitando ao Senhor Prefeito 

Municipal para está incentivando o esporte no município. Terminado o 

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

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

conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº. 22, de 12 de maio 

de 2014 que “Autoriza o Poder Executivo a fazer repasse financeiro ao 

Movimento Estudantil de Itariri – MEI e dá outras providências”, apresenta 

emenda substitutiva ao projeto. A Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei  
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nº. 22/2014, foi lida, colocada em discussão e votação nominal maioria 

absoluta, no qual os edis Débora Cristiane de Almeida, votou pela 

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

Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação do projeto, José Lopes de 

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

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

projeto e José Roberto Esteves, votou pela aprovação do projeto, sendo 

aprovado por sete votos favoráveis (encaminha-se). Terminado a Ordem do 

Dia e não havendo mais matérias para deliberar, o Senhor Presidente 

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

Ordinária a realizar-se no dia 28 de maio 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. 

 


