
ATA: Aos vinte e três dias do mês de abril de 2014, realizou-se a 6º 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 

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 104/2014 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 20 de 11 de 

abril de 2014 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, no 

valor de R$149.976,15 destinado a construção do piso e vestiário na 

Quadra Poli-Esportiva da Escola Dirceu Rovari; foi lido, na qual o edil 

Valmir dos Santos solicitou que fosse pautado na Ordem do Dia, o pedido 

foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado e encaminhado à 

Ordem do Dia. Requerimento nº 16/2014 de autoria do edil José Lopes de 

Souza, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nºs. 

81 e 82/2014 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 85 a 

88/2014 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, 

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

83/2014 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foi lida, ciente a 

Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 84/2014 

de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lida, ciente a 

Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de 

Congratulação nº 08/2014 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foi 

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

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

09/2014 de autoria de todos os edis, foi lida, discutida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Ofícios diversos: Balancete do Poder Legislativo, do mês 

de março de 2014, foi lido, ciente a Casa, arquive-se. Terminado o 

expediente passou-se ao Temário Livre. O edil Valmir dos Santos fez o uso 

da palavra, parabenizou o Sr. Benê pelo recebimento da Moção de 



Congratulação; comentou que o município recebeu duas médicas do 

Programa Mais Médicos, para melhor atender à comunidade e que 

trabalharão nos Postinhos de Saúde da Vila Batista e Vila Sorocabana; 

pediu que o Senhor Presidente agende uma reunião com o pessoal do 

SAMU para resolver a situação da demora no atendimento; aludiu sobre os 

acidentes que estão ocorrendo no trevo principal da cidade, onde sugeriu ao 

Sr. Presidente que oficie o DER para que o mesmo faça o desvio para quem 

vai para os bairros, por dentro da cidade, principalmente nos feriados, para 

melhorar o fluxo de veículos; aludiu que o Governo do Estado contemplou 

o município com cinco ônibus e aproveitou para comentar que é necessário 

melhorar o transporte público que atende os bairros do Braço do Meio, 

Amoreiras e Marianos; comentou sobre a Indicação nº 87/14, referente a 

empresa Intersul, com relação à inclusão de horário de linha de ônibus nos 

fins de semana e aludiu que faz necessário melhorar e dar mais condição 

aos veículos de transporte da Empresa JE que já fazem essa linha; finalizou 

comentando sobre a saída do Sr. Gerson Bezerra à frente da Coordenadoria 

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

agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do edil Valmir com 

relação a inclusão de horário de linha de ônibus (Indicação nº 87/14);  

comentou sobre a reunião que haverá nesta Casa de Leis no dia 29 de abril, 

às 14h00 para tratar sobre o atendimento do SAMU; aludiu sobre sua 

propositura, da qual até o presente momento não obteve resposta; comentou 

sobre a Moção de Congratulação nº 08/14 para o Sr. Benê, onde na ocasião 

aproveitou para ler a biografia do homenageado. O edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira fez o uso da palavra, comentou sobre o Programa Mais 

Médicos, na qual a nossa cidade foi contemplada com duas médicas e, 

aproveitou para parabenizar a Presidente Dilma Rousset e ex-Ministro da 

Saúde Alexandre Padilha, que são os responsáveis pelo programa e, 

também, o Diretor da Saúde Sr. Caliba, que batalhou para trazer este 

programa para o nosso município; comentou sobre um aluno de karatê que 

é deficiente visual, e, sobre a inclusão dessas crianças no esporte, na qual 

parabenizou a Diretora do Departamento de Educação e o Senhor Prefeito 

por esta iniciativa; pediu para o Senhor Presidente agilizar o conserto do 

veículo oficial Pólo; parabenizou o Senhor Benê, pela moção recebida. O 

edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, comentou sobre a 

propositura de sua autoria; aludiu sobre os acidentes ocorridos no trevo 

principal; comentou sobre as estradas que estão péssimas, se faz necessário 



que as peruas escolares, levem os alunos mais próximos as suas 

residências, mas para que isso seja viável, é preciso que as estradas estejam 

em condições de trafegar; parabenizou o Dr. Fernando (Delegado de 

Polícia Civil de Pedro de Toledo) e toda sua equipe; parabenizou o Senhor 

José Carlos (Pai Bola) pelo trabalho social que vem realizando na cidade à 

frente do Rotary Club, e também pela doação de uma central de tratamento 

de água para o Pronto Socorro. A vereadora Débora Cristiane de Almeida, 

fez o uso da palavra, comentou sobre as proposituras de sua autoria; 

parabenizou o edil José Lopes com relação ao Rotary Clube e o Sr. José 

Carlos (Pai Bola); parabenizou o edil Dourivaldo pelo trabalho que vem 

realizando com os alunos deficientes; endossou as palavras do edil 

Dourivaldo com relação ao Programa Mais Médicos; convidou a todos para 

participar de uma palestra para inseminação artificial de animais que 

acontecerá no dia 26 de abril do corrente ano às 10:00 horas na Casa da 

Agricultura. O edil José Roberto Esteves fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos, parabenizou a Presidente Dilma pelo Programa Mais 

Médicos; aludiu sobre o trevo principal e os acidentes que tem ocorrido e, 

ressaltou que quando estava à frente do Departamento de Trânsito, 

constantemente renovava as pinturas das faixas de sinalização; comentou 

que esteve na Assembléia buscando recursos para a cidade, onde conseguiu 

duas cadeiras de rodas; parabenizou o Senhor Benê pelo excelente trabalho 

que vem realizando; endossou as palavras do edil José Lopes com relação 

ao Rotary Club e a doação dos bebedouros. O edil Sergio Shindin Tawata 

fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre o trevo 

principal, na qual todos os edis precisam tomar as providências cabíveis, 

para que acidentes como o que ocorreu, não venham mais a se repetir; 

parabenizou o Departamento das Estradas pelo trabalho que vem 

realizando; endossou as palavras do edil Dourivaldo com relação ao 

Programa Mais Médicos; parabenizou o Senhor Benê, pelo trabalho à 

frente da Associação dos Cães e Gatos; endossou as palavras do edil José 

Lopes com relação ao trabalho que o Senhor José Carlos (Pai Bola) vem 

realizando à frente do Rotary Club do município. O Senhor Presidente 

solicitou ao Vice-Presidente para que ocupasse 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; aludiu sobre a luta dos moradores do bairro 

da Água Parada, na tentativa de fazer a estrada principal passar na estrada 

do Jardim Caju II; endossou as palavras do edil Sergio Shindin com relação 



ao trevo principal e as palavras do edil José Lopes com relação às estradas 

e peruas escolares. Terminado o temário livre, o edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira solicitou a dispensa do Intervalo Regimental, o pedido foi 

submetido à deliberação do Plenário, 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 a 

matéria referente ao Projeto de Lei nº 20/2014 que “Dispõe sobre a abertura 

de crédito adicional especial” no valor de R$149.976,15, destinado a 

construção do piso e vestiário na Quadra Poli Esportiva da Escola Dirceu 

Rovari. As Comissões opinam favoravelmente pela matéria em tela. O 

Parecer foi lido. O Projeto foi colocado em discussão 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). Terminado a 

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

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

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 14 de maio do corrente ano ás 19h00 

horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 20h40. Para constar, eu, 

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

Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


