
ATA: Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2014, realizou-se a 16º 

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. A ata da Sessão Ordinária do dia 08 de outubro do corrente ano 

foi dispensada a leitura, 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. Passou-se ao 

Expediente: Projeto de Lei nº. 44, de 20 de outubro de 2014 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que “Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional especial” no valor de R$ 176.282,95, destinada à manutenção dos 

programas, apoio a Creche – Brasil Carinhoso e Educação – Pró-infância 

do Município de Pedro de Toledo, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação referente à denúncia apresentada 

pela cidadã Patrícia Moreira de Oliveira Ferreira, protocolizada nesta Casa 

de Leis em 29 de outubro do corrente ano, foi lido, ciente a Casa 

(encaminha-se a interessada).  Requerimentos nº. s 43 e 44/14 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). Requerimento nº. 45/14 de autoria do 

vereador José Roberto Esteves, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº. 46/14 de autoria do vereador Dourivaldo 

de Rosa Moreira, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, 

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

Requerimentos nº. s 47 e 48/14 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 203, 204, 207, 208 e 209/2014 de autoria do vereador 

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

Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 205 e 206/2014 de autoria do 

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

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº. s 210 e 

211/2014 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foram 

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

de Congratulação nº. 32/2014 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foi 

lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 

33/2014 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 Pesar nº.s 34 e 

35/2014 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, 

discutidas e encaminhadas conforme solicitado. Ofício nº. 158/2014 – UR 

12, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhada 

relatório referente ao TC – 1774/026/12, foi lido e encaminhado a 

Comissão de Finanças e Orçamento para analise. O Senhor Presidente 

concedeu a palavra, ao Senhor Benedito Marcondes Filho, conforme 

requerimento protocolizado em 20 de outubro do corrente ano, nesta Casa 

de Leis. O Senhor Benedito Marcondes Filho, fez o uso da palavra; 

comentou sobre a Lei nº. 13019, de 31/09/14 que regerá o terceiro setor. 

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 as proposituras de sua autoria. O vereador Sivaldo 

Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 

primeiramente parabenizou a Senhora Cléia Cristina da Silva - Diretora do 



Departamento Municipal de Educação pela excelente festividade realizada 

no dia dos professores, onde nós vereadores fomos convidados para estar 

prestigiando a confraternização; parabenizou o edil Valmir dos Santos com 

relação à obra que está sendo executada no Bairro São Lourenço; 

parabenizou os cidadão Nenel e Vitor pela realização das obras no nosso 

município; fez um desabafo com relação alguns funcionários públicos da 

Prefeitura Municipal que estão circulando com seus veículos com adesivo 

com os seguintes dizeres “abaixe Dilma e carregue o PT contigo”, aludiu 

que isso é um desrespeito, pois o mesmo não é obrigado a votar no Partido 

dos Trabalhadores, mas que tem que haver respeito pelo o cidadão que é 

petista; comentou sobre as proposituras de sua autoria; comentou que nós 

edis estamos aqui para fiscalizar as obras realizadas pelo Senhor Prefeito 

Municipal, como também buscando benefícios para o crescimento do nosso 

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

agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre a obra da quadra 

esportiva que está sendo realizada nos fundos da Escola Municipal 

Professor Dirceu Rovari; endossou as palavras do edil Sivaldo Miguel dos 

Santos com relação a festividade realizada no dia dos professores pela  

Senhora Cléia Cristina da Silva - Diretora do Departamento de Educação e 

sua equipe na qual a parabenizou; endossou as palavras do edil Sivaldo 

Miguel dos Santos com relação aos veículos que estão circulando com 

adesivo, faltando com respeito com o Partido dos Trabalhadores – PT na 

qual finalizou solicitando ao Senhor Presidente para marcar uma reunião 

com Senhor Prefeito Municipal a fim de tratar sobre esse assunto. O 

vereador José Roberto Esteves fez o uso da palavra, agradeceu a presença 

de todos; primeiramente parabenizou o Senhor Prefeito Municipal pelo 

trabalho que vem desenvolvendo no município desde 2009; endossou as 

palavras do edil Sivaldo Miguel dos Santos com relação aos veículos que 

estão circulando com adesivo, faltando com respeito com o Partido dos 



Trabalhadores – PT na qual aludiu que temos que tomar devidas 

providências; comentou sobre o 2º turno para a Presidência da República e 

comentou sobre os programas e recursos destinados ao município de Pedro 

de Toledo através do governo da Presidente Dilma Roussef. O vereador 

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

primeiramente comentou sobre a quermesse realizada no Bairro Amoreiras 

na qual prestigiou o evento e, que a comunidade local fez cobrança com 

relação ao estado precário que se encontram as estradas dos Bairros: 

Taquarussu, Colina Verde, Divisor e Amoreiras, pois os moradores estão 

tendo dificuldades em transitar e transportar os seus produtos agrícolas; 

comentou sobre a Indicação nº 210/2014 de autoria da vereadora Débora 

Cristiane de Almeida referente à cessão de uso da piscina, localizada na 

Biblioteca Municipal, aludiu que o Senhor Prefeito Municipal está fazendo 

um orçamento para o funcionamento da piscina; reforçou o pedido da 

Presidente da Comissão de Eventos para a colaboração dos edis desta Casa 

para o lançamento de uma revista dos colaboradores que se realizará no dia 

15 de novembro do corrente ano; comentou sobre a reunião realizada no 

dia 19 de outubro do corrente ano no município de Iguape na qual estavam 

presentes o Deputado Estadual reeleito Samuel Moreira, Deputado Estadual 

eleito Caio França, Vice-Governador eleito e demais autoridades presentes; 

comentou sobre o 2º turno que será no dia 26 de outubro do corrente ano e 

que é muito importante ter consciência na hora de votar. O vereador Valmir 

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

primeiramente agradeceu o Senhor Prefeito Municipal por ter executado 

diversos pedidos desta Casa de Leis, endossou as palavras do edil Sivaldo 

Miguel dos Santos com relação à festividade realizada no dia dos 

professores na qual não pode estar presente; comentou que esteve presente 

na quermesse realizada no Bairro Amoreiras; aludiu que falar de política é 

fácil, pois cada um tem uma ideologia na qual não concorda com as criticas 



que estão fazendo com relação ao Partido dos Trabalhadores e que as 

pessoas tem que respeitar cada opinião política e que a população que irá 

decidir nas urnas no dia 26 de outubro do corrente ano; comentou que no 

dia 28 de outubro será o Dia do Funcionário Público, onde agradeceu todos 

os funcionários públicos municipais e estaduais; finalizou comentando 

sobre a propositura de sua autoria. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-

Presidente Senhor José Roberto Esteves 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; endossou as palavras do edil 

Sérgio Shindin Tawata sobre a reunião realizada no dia 19 de outubro do 

corrente ano no município de Iguape; comentou sobre a sua visita no 

município de Cajati na qual foi recebido pelo o Senhor Prefeito Luiz 

Henrique Koga, onde teve a oportunidade de passar o dia com mesmo, 

conhecendo a Prefeitura Municipal e os Departamentos na qual solicitou ao 

Senhor Presidente desta Casa para oficializar o Prefeito Municipal de 

Cajati em agradecimento ao acolhimento em sua cidade e finalizou 

parabenizando o Senhor Prefeito Municipal Luiz Henrique Koga. O 

vereador Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou ao Senhor Presidente cinco 

minutos para o uso da tribuna pela liderança do Partido dos Democratas. O 

Senhor Presidente concedeu a palavra ao edil. O vereador Dourivaldo de 

Rosa Moreira fez o uso da palavra; teceu comentários sobre o Partido dos 

Democratas, aludiu que hoje o Democratas tem uma coligação com o 

Governo do PSDB e nem por isso os Democratas faltaram com respeito e 

afrontaram as pessoas que trabalham juntos nesta administração, pois sua 

menção na tribuna foi com relação ao desrespeito com a Presidente Dilma 

Rousseff e com os membros do Partido dos Trabalhadores deste município 

de Pedro de Toledo. Terminado o temário livre, foi dispensado o Intervalo 

Regimental, a seguir passou-se a Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas examinando o 



Projeto de Lei nº. 44, de 20 de outubro de 2014 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial” no valor de R$ 176.282,95, destinada à manutenção dos 

programas, apoio a Creche – Brasil Carinhoso e Educação – Pró-infância 

do Município de Pedro de Toledo, foi lido e opinam favoravelmente pela 

matéria em tela. O Projeto de Lei nº. 44/2014 foi lido, colocado em 

discussão e votação nominal, os edis: José Roberto Esteves 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, Débora Cristiane de Almeida, 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 12 de 

novembro do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a 

sessão às 21h30. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 


