
Ata: Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2016, realizou-se a 19º 

Sessão Ordinária do 4º 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 José Roberto Esteves. Secretariaram a 1ª 

Secretária Neide Hipólito e 2ª Secretária Débora Cristiane de Almeida. O 

Senhor Presidente fez a chamada regimental, constatou a presença total da 

edilidade, e, consignou a presença do representante da AMB Assessoria 

Senhor Louis Paulo Pássaro Bouchet, que auxiliou no andamento dos 

trabalhos. Deu-se início à sessão. A ata da Sessão Ordinária do dia 23 de 

novembro do corrente ano teve sua leitura dispensada, conforme a 

Resolução nº. 38/2014 desta Casa de Leis, foi colocada em discussão, 

votação e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade. Convidou o Prefeito Municipal Senhor Sergio 

Yasushi Miyashiro para adentrar no plenário, juntamente com os vereadores 

eleitos Dr. Carlos, Dr. Marcos, Senhor Lourival e Cornélio. Em seguida, 

passou-se ao Expediente: Matérias do Senhor Prefeito: Ofício 

nº097/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto 

de Lei nº39, de 25 de novembro de 2016 que “Dispõe sobre a contribuição 

financeira à APAE e dá outra providências” no valor de R$7.500,00 

destinado a contribuição financeira, foi lido, encaminhado às Comissões 

Competentes e já está pautado na Ordem do Dia. Ofício nº099/2016 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº40, 

de 05 de dezembro de 2016 que “Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional suplementar” no valor de R$1.308.340,00 destinado a pagamento 

de salário de funcionários, foi lido, encaminhado às Comissões 

Competentes e já está pautado na Ordem do Dia. Ofício nº100/2016 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº41, 

de 05 de dezembro de 2016 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

especial” no valor de R$3.396,00 destinado à compra de equipamentos para 

a manutenção do CMDCA e Conselho Tutelar do município, foi lido, 

encaminhado às Comissões Competentes e já está pautado na Ordem do 

Dia. Matérias dos Vereadores: Projeto de Lei nº042/2016 de autoria do 

vereador Sivaldo Miguel dos Santos que “Dispõe sobre a instituição de 

feriado municipal do dia do evangélico e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Indicação nº164/2016 de autoria 

do vereador Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se). 



Moção de Congratulação nº. 23/2016 de autoria do vereador Dourivaldo 

de Rosa Moreira, “A Sra. Maria Aparecida Alcântara da Cruz pela fabulosa 

dedicação em estar sempre presente em todas as sessões desta Câmara 

Municipal”, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se).  Moção de 

Congratulação nº. 24/2016 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos 

Santos “A Sra. Raquel Aparecida Torres Tomaz e sua equipe da Empresa 

Sabesp pelos relevantes serviços prestados ao município de Pedro de 

Toledo”, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi  

aprovada  por  unanimidade  pela  edilidade (encaminha-se). Moção de 

Aplauso nº. 25/2016 de autoria dos vereadores Valmir dos Santos e  José  

Roberto  Esteves  “Ao  Excelentíssimo  Senhor   Sergio   Yasushi 

Miyashiro – DD. Prefeito Municipal pelo excelente trabalho que 

desenvolveu no município”, foi lida, discutida e submetida à deliberação do 

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

Moção de Congratulação nº. 26/2016 de autoria dos vereadores Valmir 

dos Santos e José Roberto Esteves “Aos participantes do grupo esquadrão 

do corte”, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O Senhor 

Presidente convidou o Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo fizesse 

o uso da palavra. Com a palavra o Senhor Sergio Yasushi Miyashiro, que 

iniciou cumprimentando todos os presentes, parabenizou a vereadora 

Débora Cristiane por mais um ano de vida; agradeceu o trabalho de cada 

um e a parceria que fizeram ao longo desses oito anos, e, parabenizou 

também os vereadores eleitos desejando aos mesmos boa sorte; falou sobre 

o trabalho político-social voltado às famílias realizado em sua gestão, onde 

citou sobre a situação do abrigo de Itariri, onde quando assumiu a Prefeitura 

no ano de 2009, nosso município tinha catorze crianças internadas, e, foi 

realizado um trabalho social, cuja demanda de crianças internadas caiu para 

três; aludiu sobre as dificuldades e barreiras encontradas ao longo de sua 

administração (deficiências na área da saúde, na área da educação, etc); 

falou sobre o encerramento de uma jornada de mais de trinta anos na 

política e comentou sobre a crise econômica a qual o país está vivendo, e, a 

situação crítica em que se encontram as Prefeituras, das quais apenas vinte 

por cento delas conseguiram fechar suas contas; fez um resumo com relação 

às prestações de contas do Poder Executivo ao término deste mandato; 

finalizou desejando sucesso a todos, e pediu que apóiem o novo Prefeito 



Municipal eleito, pois não é fácil administrar um município com poucos 

recursos.  Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. O edil 

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

de todos; teceu comentários sobre a Moção de Congratulação nº23/2016 de 

sua autoria; aludiu que esteve na cidade de São Roque/SP, acompanhando 

uma homenagem ao dia da Consciência Negra feita ao seu amigo 

“Majestade”; falou sobre suas particularidades e fez comentários sobre os 

edis eleitos Cornélio, Lourival, Dr. Carlos, Dr. Marcos, e Prefeito 

Municipal; falou em nome do Prefeito eleito Senhor Eleazar Muniz que 

apesar do mesmo pegar a Prefeitura num estado positivo, muitas barreiras 

serão enfrentadas; comentou sobre sua satisfação em ter trabalhado com os 

edis José Lopes, Sivaldo, Valmir, Débora e Neide; finalizou parabenizando 

a vereadora Débora pelo seu aniversário. O edil José Lopes de Souza fez o 

uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu a Deus e a seus 

eleitores pela oportunidade em representá-los durante este tempo em que foi 

vereador desta Casa; aludiu sobre a aprendizagem que teve com o Prefeito 

Municipal Senhor Serio Miyashiro; falou também sobre sua visita feita à 

Assembléia Legislativa, onde conquistou através do Deputado Márcio 

Camargo, uma moto para a Prefeitura, a qual chegará na primeira semana 

de janeiro de 2017. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; aludiu sobre sua jornada na Prefeitura  ao  

lado   do  Senhor  Prefeito  Municipal  Sergio  Miyashiro,  e  todas  as 

benfeitorias que o mesmo fez; falou que está saindo de cabeça erguida, pois 

foi o vereador que mais fez proposituras e dessas setenta e cinco por cento 

foram atendidas e executadas; comentou sobre a Moção de Congratulação 

nº24/2016 de sua autoria; parabenizou todos os funcionários da Prefeitura 

que estavam presentes; finalizou aludindo sobre a ótima atuação dos 

vereadores desta gestão. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; comentou sobre sua trajetória política e 

agradeceu aos Deputados Estaduais e Federais por ter contribuído para o 

desenvolvimento do município; parabenizou a vereadora Débora pelo seu 

aniversário, o Senhor Presidente pela sua atuação na administração; 

agradeceu todos os diretores municipais; comentou sobre seu trabalho 

realizado nos bairros, como também na área esportiva e aludiu sobre suas 

conquistas para a cidade; agradeceu a todos seus amigos pela solidariedade 

e apoio; aludiu aos edis e Prefeito e Vice-Prefeito eleitos para continuarem 

trabalhando em prol do município; agradeceu todos os funcionários desta 



Casa e finalizou desejando um Feliz Natal. O edil Sergio Shindin Tawata 

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

Diretores do município pelos serviços prestados; agradeceu à equipe da 

APAE pelo trabalho realizado com as nossas crianças especiais; comentou 

que parceria faz parte para aprendizado e aludiu aos edis eleitos que seja 

bem vindos; agradeceu à todos os edis da Casa; parabenizou a vereadora 

Débora pelo seu aniversário; finalizou agradecendo a todos os funcionários. 

O edil Paulo Eduardo Alves Ferreira fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; cumprimentou os edis eleitos e desejou a todos uma boa 

sorte; comentou sobre o respeito que tem pelo Senhor Prefeito Municipal; 

agradeceu a todos os funcionários e parabenizou o Senhor Presidente pela 

condução desta Casa de Leis; finalizou colocando-se à disposição da 

próxima administração municipal. A vereadora Neide Hipólito fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou os edis eleitos e 

desejou um ótimo trabalho; agradeceu ao Senhor Prefeito Municipal por 

tudo que pela mesma; agradeceu aos edis desta Casa por terem contribuído 

em sua trajetória política e pela amizade; finalizou agradecendo a Deus. A 

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

a presença de todos; parabenizou o Senhor Prefeito Municipal pelo 

conhecimento adquirido em sua trajetória política; agradeceu todos os 

diretores municipais da atual administração; agradeceu os parabéns 

recebido por todos os seus amigos; agradeceu a Dona Neusa pelo carinho, e 

o povo de Pedro de Toledo pela oportunidade; desejou que todos tenham 

um bom Natal e um Próspero Ano Novo; finalizou agradecendo a todos que 

colaboraram para o seu crescimento. O Presidente solicitou ao Vice-

Presidente que ocupe o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna. O 

Senhor Presidente fez o uso da palavra; agradeceu à presença de todos, 

agradeceu à Mesa Diretora; parabenizou a vereadora Débora pelo seu 

aniversário; comentou sobre a Moção de Congratulação nº23/2016 de 

autoria do edil Dourivaldo, dedicada à Senhora Maria Aparecida de 

Alcântara, esposa do edil Sivaldo (mais conhecido por Bigode); comentou 

sobre os trabalhos realizados pelos edis desta Casa de Leis; agradeceu ao 

Senhor Prefeito Municipal; aludiu aos edis eleitos que estará sempre à 

disposição; falou sobre as emendas destinadas ao progresso do município e 

agradeceu aos Deputados por atender suas  solicitações;  comentou  sobre 

seu trabalho realizado na Câmara; agradeceu aos funcionários desta Casa; 

agradeceu todos os diretores municipais desta atual administração e 



finalizou desejando um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Terminado o 

temário livre, o Senhor Presidente consultou o Plenário para a dispensa do 

Intervalo Regimental, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. 

Passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças 

e Orçamento conjuntamente reunidas examinando os Projetos de Lei 

nº39/2016 que “Dispõe sobre a contribuição financeira à APAE e dá outras 

providências” no valor de R$7.500,00, destinado a contribuição financeira. 

Projeto de Lei nº40/2016 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

suplementar” no valor de R$1.308.340,00 destinado a pagamento de salário 

de funcionários. Projeto de Lei nº41/2016 que “Dispõe sobre abertura de 

crédito adicional especial” no valor de R$3.396,00 destinado à compra de 

equipamentos para a manutenção do CMDCA e Conselho Tutelar do 

município. As Comissões opinam favoravelmente pelas matérias em tela. O 

Parecer do Projeto de Lei nº39/2016 foi lido, o Projeto foi colocado em 

discussão e votação nominal na qual os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira 

votou pela aprovação do projeto, Sergio Shindin Tawata, 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, Valmir dos Santos, 

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

projeto e Débora Cristiane de Almeida votou pela aprovação do projeto, 

sendo aprovado por oito votos favoráveis (encaminha-se). O Parecer do 

Projeto de Lei nº40/2016 foi lido, o Projeto foi colocado em discussão e 

votação nominal na qual os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou pela 

aprovação do projeto, Sergio Shindin Tawata, 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, Valmir dos Santos, votou pela 

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

Débora Cristiane de Almeida votou pela aprovação do projeto, sendo 

aprovado por oito votos favoráveis (encaminha-se). O Parecer do Projeto de 

Lei nº41/2016 foi lido, o Projeto foi colocado em discussão e votação 

nominal na qual os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou pela 

aprovação do projeto, Sergio Shindin Tawata, 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, Valmir dos Santos, votou pela 



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

Débora Cristiane de Almeida votou pela aprovação do projeto, sendo 

aprovado por oito 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 comunicou que a partir do dia 16 de 

dezembro a Câmara entrará em recesso. O Senhor Presidente encerrou a 

sessão às 22h05min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


