
ATA: Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2014, realizou-se a 

14º 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 10 de setembro 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. Antes de dar início 

ao expediente, o Senhor Presidente informou aos demais edis, que 

conforme o art. 226 do Regimento Interno desta Casa de Leis o expediente 

será reduzido para 30 minutos devido à votação da Lei Orçamentária Anual 

para o exercício de 2015. Passou-se ao Expediente: Projeto de Lei nº. 42, 

de 18 de setembro de 2014 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar” no valor de R$ 

2.762.300,00, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. Requerimento nº. 

41/14 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nº. s 187, 188 e 

189/2014 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 190, 

191, 192, 193 e 194/2014 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos 

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

Executivo). Indicações nº. s 195 e 196/2014 de autoria da vereadora 

Débora Cristiane de Almeida, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº. 22/2014 de autoria do 

vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foi lida e colocada em discussão 



(encaminha-se). Moção de Pesar nº. 23/2014 de autoria dos vereadores 

Paulo Eduardo Alves Ferreira e Valmir dos Santos, foi lida e colocada em 

discussão (encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 24/2014 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 Congratulação nº. 25/2014 de autoria do 

vereador Valmir dos Santos dos Santos, foi lida, discutida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 26/2014 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). O Senhor Presidente consultou o Plenário para que cada 

vereador possa estar fazendo o uso da tribuna livre por 5 (cinco) minutos 

devido a redução do expediente para votação da LOA/2015, foi submetido 

à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. 

Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O vereador José 

Roberto Esteves fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu 

comentários sobre a visita do Senador Eduardo Suplicy no município de 

Pedro de Toledo, aludiu que temos que ter consciência em estar votando 

nos candidatos que ajudaram no desenvolvimento do nosso município. O 

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

presença de todos; teceu comentários sobre o Requerimento nº. 41/2014 de 

autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida que requer informações 

ao Senhor Prefeito Municipal referente à instalação da Academia de Saúde 

no município; comentou sobre a Indicação nº. 186/2014 de autoria do edil 

Sérgio Shindin Tawata na qual indica a equiparação da referência 32 aos 

cargos de diretores em comissão, aludiu que há pessoas abordando o edil na 

rua para falar sobre o assunto. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira fez 

o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre 



as emendas parlamentares destinadas ao município de Pedro de Toledo e 

que estão sendo concluídos os trabalhos, aludiu que a obra da Rua Antônio 

Andreoli se iniciará no dia 25 de setembro do corrente ano; comentou sobre 

o Requerimento nº. 41/2014 de autoria da vereadora Débora Cristiane de 

Almeida que requer informações ao Senhor Prefeito Municipal referente à 

instalação da Academia de Saúde no município na qual parabenizou a 

vereadora pela matéria; solicitou ao Senhor Presidente Paulo Eduardo 

Alves Ferreira para que interceda junto ao Senhor Prefeito Municipal a fim 

de encaminhar resposta do Requerimento nº. 38/2014 de sua autoria que 

solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que determine a abertura de 

Sindicância Administrativa para apurar eventual utilização do próprio 

público municipal pela Diretora da Escola Municipal José Pereira Soares; 

comentou que no dia 05 de outubro do corrente ano será realizada a eleição 

e espera que a população tenha consciência em votar nos candidatos que 

destinaram benefícios ao nosso município e finalizou aludindo que estará 

apoiando os seus candidatos a Deputado Estadual Milton Leite e a 

Deputado Federal Alexandre Leite. A vereadora Neide Hipólito fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre os 

pedidos solicitados ao Senhor Prefeito Municipal e que muitas vezes não 

estão sendo atendidos pelo mesmo e que perante essa situação nós 

vereadores somos criticados; deixou seus sentimentos a família do edil 

Valmir dos Santos pelo falecimento da sua mãe Dona Maria de Lourdes e 

também deixou seus sentimentos à família pelo falecimento do Professor 

Jarbinha; finalizou comentando sobre as proposituras de sua autoria. A 

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

presença de todos; primeiramente parabenizou a iniciativa do Presidente do 

Bairro Marianos que na reunião fez varias reivindicações para o bairro; 

parabenizou o Departamento Municipal de Obras pelo atendimento de seu 

pedido e do edil Sivaldo Miguel dos Santos com relação à obra de 



tubulação na Estrada Municipal de Três Barras; parabenizou o edil Valmir 

dos Santos pela emendar parlamentar destinada à obra da passarela no 

Bairro São Lourenço através do Deputado Estadual Jooji Hato; comentou 

sobre a visita do candidato a Senador – Senhor Eduardo Suplicy no 

município de Pedro de Toledo; parbanizou o Senhor Joanil – líder de bairro 

na qual a vereadora informou que foi agendada uma reunião com o Poder 

Executivo juntamente com os moradores; parabenizou o Rotary Club de 

Itariri/ Pedro de Toledo pelo o evento realizado no Centro Comunitário, 

onde cinqüenta por cento da arrecadação foi destinada para E.E. “Otaviano 

Soares de Albuquerque” para a sala de leitura; deixou seus sentimentos a 

família do edil Valmir dos Santos pelo falecimento da sua mãe Dona Maria 

de Lourdes e também deixou seus sentimentos à família pelo falecimento 

do Professor Jarbinha. O vereador Sergio Shindin Tawata fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; primeiramente transmitiu o convite 

do Senhor Roberto – Presidente do Bairro Marianos que no dia 26 de 

setembro do corrente ano às 19h00, será realizada a visita do candidato a 

Deputado Estadual Luciano Batista na Sede da Associação de Bairros; 

comentou que no dia 26 de setembro do corrente ano às 08h00 em frente à 

Prefeitura Municipal será realizada a expedição até Itimirim juntamente 

com os Secretários de Turismos dos municípios de Itariri, Miracatu, Iguape 

e Ilha Comprida para Estruturar e Lançar o Roteiro Eco Religioso – 

Caminho Bom Jesus; comentou sobre a luta constante com os agricultores 

com relação ao Projeto SAFI na qual assinaram o projeto que vem de 

encontro com as necessidades dos produtores rurais do município de Pedro 

de Toledo na qual agradeceu todos envolvidos nessa grande luta; finalizou 

comentando que no dia 05 de outubro do corrente ano será a eleição e que 

temos que votar com consciência e razão.  O vereador Valmir dos Santos 

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

sobre a visita do Senador – Senhor Eduardo Suplicy no município de Pedro 



de Toledo; agradeceu as palavras das vereadoras Neide Hipólito e Débora 

Cristiane de Almeida referente ao falecimento; comentou que fica contente 

que no município tem pessoas lutando e acaba passando despercebido; 

como os Conselheiros Tutelares do município que estão fazendo um 

excelente trabalho junto aos menores e que temos que dar valor a essas 

pessoas; comentou que o Senhor Prefeito Municipal está executando as 

obras no município através das emendas parlamentares destinadas; 

agradeceu o Senhor Michel Martins pelo serviço de limpeza que vem 

realizando nas escolas estaduais e municipais; comentou sobre a Moção de 

Congratulação nº 25/14 de sua autoria que congratula a equipe de futebol 

do juventus; finalizou agradecendo o médico da Unidade Mista de Saúde 

pela total assistência concedida a sua mãe. 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; comentou 

sobre a Moção de Congratulação nº 25/14 de autoria do edil Valmir dos 

Santos que “Congratula a equipe de futebol do Juventus” na qual 

parabenizou os mesmos; comentou que esteve juntamente com o Diretor da 

Faculdade Scelisul na qual o mesmo está dando oportunidades aos 

interessados a bolsas de estudos; comentou sobre a Moção de 

Congratulação nº 24/14 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos “Aos 

participantes do campeonato evangélico 2014”, onde parabenizou e 

agradeceu o Senhor Bento que na final do campeonato voluntariamente 

apitou os jogos; parabenizou o Senhor Jango pela liderança e luta em prol 

da comunidade do Bairro Manoel da Nóbrega; endossou as palavras do edil 

Sérgio Shindin Tawata referente ao Projeto SAFI na qual esse projeto 

ajudará os agricultores rurais do nosso município; comentou que os 

vereadores estavam reunidos na semana passada no Bairro Marianos, onde 

nós edis estávamos cobrando o Senhor Prefeito Municipal para que 



pudéssemos fazer reuniões itinerantes nos bairros e que essas reuniões já 

iniciaram; finalizou comentando que no final de semana será realizado o 

Dia de Lazer no Bairro Marianos. Terminado o temário livre, foi 

dispensado o Intervalo Regimental, a seguir passou-se a Ordem do Dia. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento examinando o Projeto de 

Lei nº. 39/2014 que “Estima a receita e fixa a despesa do município de 

Pedro de Toledo no exercício de 2015”, foi lido e opinam favoravelmente 

pela matéria em tela. O Projeto de Lei nº. 39/2014 foi lido, colocado em 

discussão e votação nominal, os edis: Débora Cristiane de Almeida, 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, José Roberto Esteves 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. Parecer da Comissão Justiça e Redação 

examinando o Projeto de Lei nº. 41/2014 que “Institui no município de 

Pedro de Toledo o mês do evangélico”, foi lido e opinam favoravelmente 

pela matéria em tela. O Projeto de Lei nº. 41/2014 foi lido, colocado em 

discussão e votação nominal, os edis: Débora Cristiane de Almeida, 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, José Roberto Esteves 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. Parecer das Comissões Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento conjuntamente reunida examinando o Projeto de Lei 

nº. 42/2014 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar” 



no valor de R$ 2.762.300,00, foi lido e opinam favoravelmente pela 

matéria em tela. O Projeto de Lei nº. 42/2014 foi lido, colocado em 

discussão e votação nominal, os edis: Débora Cristiane de Almeida, 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, José Roberto Esteves 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 08 de 

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

sessão às 20h30. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 


