
ATA: Aos dezessete dias do mês de julho de 2013, realizou-se a 12º 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. O edil 

José Roberto Esteves solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão 

anterior, foi submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Projeto de 

Resolução nº 08/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre o 

quadro de Pessoal da Câmara”, foi lido, no qual o edil Sergio Shindin 

Tawata solicitou que fosse colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido 

foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade 

pela edilidade, (encaminha-se à Ordem do Dia). Projeto de Lei nº 39/2013, 

de autoria da Mesa Diretora que “Fixa os vencimentos dos servidores da 

Câmara”, foi lido, no qual o edil Sergio Shindin Tawata solicitou que fosse 

colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação 

do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade, (encaminha-se à 

Ordem do Dia).  Projeto de Lei Complementar nº 03/13 de autoria da Mesa 

Diretora que “Dispõe sobre a revogação da Lei Complementar nº 19/1997”, 

foi lido, no qual o edil Sergio Shindin Tawata solicitou que fosse colocado 

na pauta da Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação do 

Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade, (encaminha-se à 

Ordem do Dia). Requerimentos nºs. 59 a 61/2013 de autoria do edil Sivaldo 

Miguel dos Santos, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do 

Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-

se). Indicações nºs. 146, 147, 148 e 151/2013 de autoria do edil Sivaldo 

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

Poder Executivo). Indicações nºs. 149 e 150/2013 de autoria da vereadora 

Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Moções de Congratulação nºs. 23 e 24/2013 de autoria 

do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, discutidas e submetidas à 

deliberação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Moção de Pesar nº 25/2013 de autoria do edil 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 Neide Hipólito fez o 

uso da palavra, aludiu sobre a importância da participação popular nas 

sessões; teceu comentários a respeito das manifestações ocorridas em todo 

o país e inclusive na cidade e, lamenta o fato de ter pessoas com motivos 

pessoais infiltradas dentro desses movimentos que aproveitam da situação 

para denegrir a imagem de outros e fazer vandalismo; aludiu sobre as 

proposituras de sua autoria. O edil José Lopes de Souza fez o uso da 

palavra, parabenizou a contratação do Louis Bouchet; parabenizou o 

Coordenador da Cultura Senhor Marcos Antonio e toda sua equipe pelo 

trabalho realizado na Festa “Cores e Sabores”; questionou o líder do 

Prefeito (vereador Sergio Shindin), sobre a demora das respostas das 

proposituras. A vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da 

palavra, justificou que não colocou nenhuma propositura, devido as 

mesmas já estarem repetidas e muitas ainda nem foram atendidas, como é o 

caso das estradas; aludiu sobre a importância das manifestações e 

parabenizou o trabalho que a vereadora Neide Hipólito vem realizando. O 

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

presença de todos; endossou as palavras do edil José Lopes de Souza com 

relação ao não atendimento das proposituras e solicitou que o Senhor 

Presidente e o líder do Prefeito (edil Sergio Shindin) intervenha sobre esta 

questão. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; parabenizou o trabalho realizado pelo edil Sivaldo 

Miguel e aludiu sobre as Moções nºs. 23 e 24/2013 de autoria do mesmo 

ressaltando o trabalho dos homenageados Senhores Marco Antonio Bento e 

José Maria; aludiu sobre a reunião mensal do Conselho Agrícola 

Municipal, onde o Senhor Prefeito esteve presente e, durante a mesma, foi 

questionado sobre a demora dos atendimentos das proposituras do 

Legislativo, onde, o Senhor Prefeito explicou que encontra dificuldades em 

fazer a distribuição aos setores responsáveis e também a cobrança das 

mesmas em tempo hábil, mas o mesmo se comprometeu em resolver esse 

problema. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos, parabenizou a contratação do Senhor Louis Bouchet; 

aludiu sobre as informações desencontradas prestadas por alguns setores do 

Executivo e, ressaltou o fato ocorrido, em que, juntamente com outros edis, 

esteve no Departamento de Obras solicitando a máquina para passar na 

estrada de Manoel de Nóbrega e, na ocasião, foram informados que a 

mesma estava quebrada, os edis então solicitaram providências, na ocasião 



o Departamento comunicou que a máquina da cidade de Itariri seria 

emprestada para realizar a obra, e, quando os edis chegaram no bairro, 

maquina já estava trabalhando e a surpresa foi que era a do nosso 

município e não de Itariri; esse tipo de conduta é um descaso e desrespeito 

aos edis, pois é necessário ter transparência nas ações, porque esse tipo de 

conduta trouxe embaraço e vergonha para nós edis; aludiu sobre as 

manifestações dos professores. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o Senhor Prefeito e 

a 1ª Dama Senhora Marisa Miyahiro pela realização do evento “Cores e 

Sabores”; agradeceu a todos os envolvidos na realização do evento; 

endossou as palavras do edil Valmir com relação às informações 

desencontradas; teceu comentários a respeito das proposituras de sua 

autoria; finalizou entregando as moções de congratulação aos Senhores 

Marcos Antonio  e José Maria.  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; comentou sobre o estado precário 

em que se encontra as estradas do município; explanou a respeito da 

máquina patrol, e ressaltou que os edis precisam fiscalizar mesmo a 

situação, e, convidou-os para juntos se reunirem com o Departamento de 

Obras para resolver esta questão; aludiu sobre uma reunião com o 

responsável pela Empresa de Transportes JE onde, foram discutidos 

algumas questões sobre o transporte coletivo; comentou que a delegação de 

esportes do município (sob o comando do Coordenador de Esporte Senhor 

Gerson Bezerra e toda sua equipe) viajará no dia 19 de julho do corrente 

ano para a cidade de Barueri/SP para participar dos Jogos Regionais. 

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 as 

matérias referente aos Projetos de Lei nº 39, de 16 de julho de 2013, que 

“Fixa os vencimentos dos servidores da Câmara” e o  Projeto de Resolução 

nº 08, de 16 de julho de 2013 que “Dispõe sobre o quadro de pessoal da 

Câmara”; opinam favoravelmente pelas matérias em tela. Os Projetos  

foram lidos, discutidos 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 os mesmos aprovados por unanimidade pela 

edilidade (encaminham-se). As Comissões de Justiça e Redação 

examinando a matéria referente ao Projeto de Lei Complementar nº 03, de 

16 de julho de 2013 que “Dispõe sobre a revogação da Lei Complementar 

nº 19/1997”, opina favoravelmente pela matéria em tela. Foi dispensado a 

leitura do referido projeto, 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 o mesmo aprovado 

por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). As Comissões de 

Finanças e Orçamento examinando as matérias referente aos Projetos de 

Lei nº 37/2013 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de 

Pedro de Toledo, para o período de 2014 a 2017” e o Projeto de Lei nº 

38/2013 que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e 

execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2014, e dá 

outras providências”, opinam favoravelmente pelas matérias em tela. Foi 

dispensado a leitura dos referidos projetos, foram discutidos 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 os 

mesmos aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). 

Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais matéria para deliberar, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 07 de Agosto do corrente ano 

ás 19h00min horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h00min. 

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

pelo Senhor Presidente.  

 

 


