
ATA: Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2016, realizou-se a 18º 

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 26 de 

outubro 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. Passou-se ao Expediente: Matérias do Senhor Prefeito: Ofício 

nº096/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto 

de Lei nº33, de 17 de novembro de 2016 que “Dispõe sobre abertura de 

crédito adicional especial” no valor de R$300.000,00 destinado a 

recuperação de áreas destruídas por desastre, foi lido, encaminhado às 

Comissões Competentes e já está pautado na Ordem do Dia. Ofício 

nº405/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto 

de Lei nº34, de 21 de novembro de 2016 que “Autoriza a cessão de uso de 

bem público e dá outras providências”, foi lido, encaminhado às Comissões  

Competentes e já está pautado na Ordem do Dia. Ofício nº406/2016 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº35, 

de 21 de novembro de 2016 que “Altera a Lei 1.457/2016 e dá outras 

providências”, foi lido, encaminhado às Comissões Competentes e já está 

pautado na Ordem do Dia. Ofício nº407/2016 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei nº36, de 21 de novembro de 2016 

que “Altera Lei 1.460 de 30 de maio de 2016 e dá outras providências”, foi 

lido, encaminhado às Comissões Competentes e já está pautado na Ordem 

do Dia. Ofício nº408/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

encaminha Projeto de Lei nº37, de 21 de novembro de 2016 que “Institui a 

Bandeira de Pedro de Toledo e dá outras providências”, foi lido, 

encaminhado às Comissões Competentes e já está pautado na Ordem do 

Dia. Matérias dos Vereadores: Requerimentos nº54 e 55/16 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 nº160 a 163/16 de autoria do vereador 

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

Indicação nº164/16 de autoria do vereador José Roberto Esteves, foi lida, 

ciente a Casa (encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 20/2016 de 

autoria de José Roberto Esteves e assinada por todos os vereadores, “Ao Sr. 

Louis Pássaro Bouchet pelos relevantes serviços prestados a Esta Casa”, foi 



lida, discutida, na qual o edil Valmir dos Santos, agradeceu ao Senhor Luiz 

Bouchet pelos relevantes serviços prestados nesta Casa de Leis, uma pessoa 

dinâmica, atuante e de extenso conhecimento técnico. Com a palavra a 

vereadora Débora Cristiane, aludiu sobre a importância do trabalho 

realizado pelo Senhor Luiz Bouchet, sempre ajudando e auxiliando os edis 

elaborando da melhor forma possível e dentro das normativas pertinentes, 

os projetos e demais documentos que entram dentro desta Casa de Leis. 

Com a palavra o edil Sivaldo Miguel, parabenizou o Senhor Presidente pela 

Moção merecida ao Senhor Luiz Bouchet, o qual sempre esteve pronto a 

ajudar. Com a palavra o edil Paulo Eduardo, prestou seus agradecimentos 

ao Senhor Bouchet e sua empresa pelos relevantes serviços prestados a esta 

Casa de Leis, e durante o período em que esteve na Presidência desta Casa, 

onde sempre foi muito solicito e prestativo. Com a palavra o edil Sergio 

Shindin, parabenizou o edil Paulo Eduardo por enquanto Presidente trouxe 

para esta Câmara o profissional na figura do Senhor Bouchet, uma pessoa 

de grande conhecimento e sabedoria, que muito auxiliou os edis nos 

trabalhos legislativos. Com a palavra o edil José Lopes, endossou as 

palavras dos demais edis, parabenizou e agradeceu o trabalho prestado pelo 

Senhor Bouchet. Encerrada a discussão, a Moção foi submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se).  Moção de Congratulação nº. 21/2016 de autoria de 

todos os vereadores, “Ao Sr. Silvio José Batista pelos relevantes serviços 

prestados a Esta Casa”, foi lida, discutida e submetida à deliberação do 

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

Moção de Congratulação nº. 22/2016 de autoria de todos os vereadores, 

“Ao Sr. Sergio Pinho pelos relevantes serviços prestados a Esta Casa”, 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. O edil Valmir dos Santos fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença dos vereadores eleitos e Prefeito Municipal 

eleito Senhor Eleazar Muniz Júnior; agradeceu ao Senhor Sergio Yasushi 

Miyashiro Prefeito Municipal por juntos terem trabalhado durante três 

mandatos, onde o mesmo está deixando a Prefeitura com o dever cumprido; 

aludiu que durante todo esse tempo entrou com vários pedidos para o Chefe 

do Poder Executivo, e na medida do possível foram executados; 

parabenizou também o edil Sivaldo Miguel dos Santos, pelo desempenho e 

dedicação, na execução dos serviços oriundos do Departamento de Obras 

(por ser funcionário da Prefeitura Municipal); aludiu sobre a questão das 

estradas rurais que estão péssimas, está faltando mais respeito aos 

moradores; agradeceu a vereadora Débora Cristiane, por ter entrado com 

um projeto no qual colocou o nome do seu pai (pai do edil Valmir) em uma 

das ruas das Casas Populares do bairro Jardim Caju; agradeceu o trabalho 

dos demais edis e também os funcionários por sempre tê-lo ajudado; 



finalizou convidando a todos para participar da Formatura da Escola 

Estadual Três Barras que acontecerá no dia 13 de dezembro do corrente. O 

edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença 

de todos; parabenizou o Prefeito Municipal eleito Senhor Eleazar Muniz 

pelo empenho e dedicação, e salientou que estará pronto a ajudar no que for 

preciso para que o município se desenvolva; teceu comentários sobre as 

proposituras de sua autoria e aludiu que vários pedidos não foram 

executados pelo Poder Executivo. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou os moradores do 

bairro Caçadinha pela conquista da ponte que vai ajudar tanto no transporte 

das pessoas como também no escoamento dos produtos agrícolas; aludiu 

que na sexta-feira (dia 25 de novembro do corrente ano) estará sendo 

inaugurada a quadra no bairro Manoel de Nóbrega; endossou as palavras do 

edil Valmir com relação à atual administração e o Chefe do Poder 

Executivo; agradeceu a todos os vereadores por este tempo que passaram 

juntos, pelo carinho, pela luta e dedicação em prol do município. O edil 

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

de todos; agradeceu a presença dos vereadores eleitos e Prefeito Municipal 

eleito Senhor Eleazar Muniz; endossou as palavras do edil Sivaldo com 

relação às proposituras que não foram atendidas pela atual administração, e 

entre elas citou a situação da água que fica empossada em frente à Escola 

Municipal Dirceu Rovari, onde se passaram oito anos e o problema não foi 

resolvido; salientou que tem certeza que na próxima administração essa 

questão será resolvida; comentou que o Prefeito Municipal eleito Senhor 

Eleazar Muniz mais seu Vice-Prefeito Senhor Sergio Otávio, estiveram na 

Assembléia Legislativa, e conseguiram junto ao Deputado Estadual do PV, 

Senhor Chico Sardelli, a emenda parlamentar no valor de R$300.000,00 

(trezentos mil reais) para ser empregado na área de infra estrutura; ressaltou 

que o ano de 2017 será bom no sentido de conquistar emendas, pois em 

2018 terá eleições para Deputados. A vereadora Débora Cristiane de 

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

também a presença dos vereadores eleitos e Prefeito Municipal eleito 

Senhor Eleazar Muniz; teceu comentários e falou sobre a importância da 

Indicação nº163/2016 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos a qual 

indica a colocação de lombadas próximas ao Conjunto Residencial no 

Jardim Caju; endossou as palavras do edil Dourivaldo com relação a 

situação da água que fica empossada em frente à Escola Municipal Dirceu 

Rovari; falou também sobre o Selo de Inspeção Municipal (SIM) o qual foi 

criada a Lei, mas infelizmente não foi implantado o programa no 

município, e, espera o atual Prefeito Municipal execute este projeto; 

parabenizou a presença dos moradores do bairro Caçadinha, e também pela 

conquista da construção da ponte que será muito importante para o bairro; 

finalizou fazendo agradecimentos, à população (pelo carinho, pela 



correção), à todos os vereadores (por todo aprendizado adquirido), à todos 

os funcionários e assessores desta Casa de Leis (pela atenção, 

comprometimento, dedicação), ao seu esposo, sua mãe, a equipe médica 

comandada pelo Dr. Raul, a enfermeira Joice e demais funcionários, pela 

prestação de socorro feita ao Senhor Jaime “Curau”; aproveitou também 

para solicitar que a próxima administração invista mais recursos na 

Atenção Básica de Saúde do município, pois a mesma está abandonada. A 

vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 

todos; agradeceu também a presença dos vereadores eleitos e Prefeito 

Municipal eleito Senhor Eleazar Muniz; aludiu sobre a dificuldade em 

elaborar pedidos ao Poder Executivo e o mesmo não executar, e por causa 

disso, perder a eleição; salientou que dentro de suas possibilidades 

conseguiu fazer um bom trabalho, mas que infelizmente não foi 

reconhecido; agradeceu à todos os vereadores nominalmente: Débora, José 

Roberto, José Lopes, Valmir, Sergio, Paulo Eduardo, Sivaldo, e 

Dourivaldo, o qual este último, a vereadora aludiu que por várias vezes 

chamou sua atenção, e que isto serviu para seu crescimento pois “os 

espinhos se transformam em flores”, salientou também que nada disso 

abalou sua amizade; agradeceu à todos os funcionários e assessores desta 

Casa de Leis. O vereador Dourivaldo pediu aparte, o qual foi concedido. O 

edil Dourivaldo explicou a vereadora que simplesmente pedia a mesma que 

tivesse posição, atitude e postura na tomada de decisões referentes aos 

assuntos pertinentes ao município, e que de maneira alguma a desrespeitou. 

O Senhor Presidente fez o uso da tribuna do seu lugar; agradeceu à 

presença de todos, agradeceu também a presença dos vereadores eleitos e 

Prefeito Municipal eleito Senhor Eleazar Muniz; endossou as palavras da 

vereadora Neide com relação à falta de reconhecimento, mas indagou que o 

mais importante é trabalhar em prol do município; endossou as palavras do 

edil Valmir dos Santos com relação à importância do trabalho que o Senhor 

Sergio Yasushi Miyashiro Prefeito Municipal realizou, onde o mesmo está 

deixando a Prefeitura com o dever cumprido; agradeceu aos funcionários e 

assessores desta Casa de Leis pelo apoio, trabalho e dedicação; agradeceu a 

todos os vereadores; à esposa do edil Sivaldo (Bigode) por estar presente 

em todas as sessões durante este mandato, ao Senhor Adebaldo e família 

também pela presença; agradeceu à Secretaria da Saúde pela prorrogação 

do Programa da Carreta de Mamografia para o nosso município; ao Dr. 

Marco Antonio, pelo envio de vários cursos do Programa Via Rápido de 

Profissionalização; ao Deputado Estadual Jorge Caruso pelas inúmeras 

emendas enviadas à nossa cidade; ao Deputado Baleia Rossi pela academia 

enviada ao município; aludiu que todos os vereadores juntamente com o 

Senhor Sergio Yasushi Miyashiro atual Prefeito Municipal, fizeram muito 

por Pedro de Toledo. 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 o Projeto de Lei nº33/2016 que “Dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial”, no valor de R$300.000,00 

destinado a recuperação de áreas destruídas por desastre. As Comissões 

opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer do Projeto de Lei 

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). A Comissão de Justiça e Redação examinando os Projetos 

de Lei nº34/2016 que “Autoriza cessão de uso de bem público e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº35/2016 que “Altera a Lei 1.457/2016 e dá 

outras providências”; Projeto de Lei nº36/2016 que “Altera a Lei 1.460 de 

30 de maio de 2016 e dá outras providências” e Projeto Substitutivo de Lei 

nº37/2016 que “Dispõe sobre a instituição da Bandeira Municipal de Pedro 

de Toledo e dá outras providências”. A Comissão opina favoravelmente 

pelas matérias em tela. O Parecer do Projeto de Lei nº34/2016 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 nº35/2016 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 nº36/2016 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 Substitutivo de Lei nº37/2016 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). Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, o Senhor 

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

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 14 de dezembro do corrente ano ás 

19h00 horas e encerrou a sessão às 21h30. Para constar, eu, Secretário, 

lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


