
ATA: Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2015, realizou-se a 2º 

Sessão Ordinária do 3º 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 as 

vereadoras 1ª Secretária Neide Hipólito e 2ª Secretária Débora Cristiane de 

Almeida. O Senhor Presidente fez a chamada regimental, constatou a 

presença de 08 (oito) vereadores, ausente o edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira, e, consignou a presença do representante da AMB Assessoria 

Senhor Louis Paulo Pássaro Bouchet, que auxiliou no andamento dos 

trabalhos. O Senhor Presidente deu início à sessão. A ata da Sessão 

Ordinária do dia 11 de fevereiro de 2015 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: Ofício nº 049/2015 

de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 

03, de 11 de fevereiro de 2015 que “Altera o artigo 118 e parágrafo único 

da Lei Complementar Municipal nº 01/1990, modifica a base de cálculo da 

insalubridade e dão outras providências”, foi lido e encaminhado a Ordem 

do Dia. Ofício nº 067/2015 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

encaminha Projeto de Lei nº. 04, de 09 de fevereiro de 2015 que “Institui o 

Plano Municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos do 

município de Pedro de Toledo”, foi lido e encaminhado as Comissões 

Permanentes. Ofício nº 073/2015 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

que encaminha Projeto de Lei Complementar nº. 01, de 19 de fevereiro de 

2015 que “Altera o Plano Municipal de Educação de Pedro de Toledo 

criado pela Lei Complementar nº 039, de 11 de dezembro de 2003”, foi 

lido e encaminhado as Comissões Permanentes. Projeto de Lei nº 005/2015 

de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a denominação de 



logradouro que especifica e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 006/2015 de autoria da 

Mesa Diretora que “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos de 

servidores e os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Pedro de 

Toledo e dá outras providências”, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. 

Requerimento Interno de autoria do edil José Lopes de Souza, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade. Requerimento nº. 10/15 de autoria do edil 

Valmir dos Santos, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

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

Requerimentos nº s. 11 e 12/15 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). 

Requerimento nº 13/15 de autoria do edil Sergio Shindin Tawata, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 14/15 de 

autoria do vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 15/15 de autoria dos edil José 

Roberto Esteves, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, 

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

nº.s 21 e 25/15 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foram lidas, 

ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações 

nº. s 22, 23, 24 e 26/2015 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, 

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

Moção de Pesar nº. 03/2015 de autoria dos vereadores Valmir dos Santos e 

Sivaldo Miguel dos Santos, foi lida e colocada em discussão (encaminha-

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

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



inclusive dos ex-vereadores desta Casa de Leis, Senhores Célio, Cícero e 

Ramalho; teceu comentário a respeito da propositura de sua autoria; aludiu 

sobre a indicação nº 23/2015 de autoria do edil Sivaldo; comentou sobre o 

curso de Turismo Rural que será realizado na cidade no dia 27 de fevereiro 

do corrente ano; parabenizou o Sistema Agroflorestal de Pedro de Toledo 

pela conquista de um veículo a fim de dar assistência técnica aos 

produtores, insumos agrícolas, entre outros benefícios; ressaltou que o 

município está sem um Diretor de Agricultura e solicitou empenho dos 

demais vereadores para que juntos possam indicar alguém capacitado para 

assumir esta vaga. O vereador Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre o requerimento nº 

07/2015 da sessão passada de autoria do edil Valmir dos Santos, onde 

ressaltou com indignação sobre as péssimas condições em que se encontra 

o Cemitério Municipal; comentou sobre o fechamento da caixa de esgoto 

construída nas casas localizadas nas proximidades do IBAMA, na qual 

juntamente com o edil José Roberto foram até o local e averiguaram a 

ocorrência e, como o previsto, o esgoto começou a dar retorno em todas as 

casas; devido esta circunstância, alguns cidadãos foram notificados com 

prazo de sete (07) dias para regularizar a situação o mais breve possível, 

inclusive, todos os moradores que estiverem em situação irregular; teceu 

comentários sobre as proposituras de sua autoria. O vereador Valmir dos 

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

alunos do ensino fundamental e ensino médio, como também, toda a equipe 

que compõem a E.E. “Três Barras”, pelo bom desempenho na avaliação da 

SARESP; comentou que o transporte escolar melhorou, mas as estradas 

ainda estão deixando a desejar; ressaltou que esteve na empresa de 

transporte municipal conversando com os responsáveis e, foi avisado que a 

partir de segunda-feira (02/03/2015) o ônibus voltará a fazer a linha do 

bairro Fazenda São José; comentou que esteve no bairro Amoreiras, 



prestigiando o aniversário do Senhor Totinha; deixou registrado seu 

contentamento com a realização da Festa de Carnaval; aludiu sobre a obra 

da passarela no bairro São Lourenço, que teve alguns problemas e, por 

conta disso está muito demorada; agradeceu a Senhora Rosemeire da Silva, 

Chefe de Turma da Seção de Engenharia da Prefeitura, por ter arrumado 

um trecho da Rua Sabino Pupo, que estava em estado precário. A vereadora 

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

todos; teceu comentários sobre as proposituras de sua autoria; parabenizou 

toda equipe do ESF (Estratégia da Saúde da Família) do bairro Centro pela 

realização da palestra informativa de prevenção e controle da hipertensão 

arterial e diabetes; comunicou que no dia 06 de março do corrente ano será 

realizado na Estância San Diego, das 13h45 às 17h00, um encontro dos 

produtores de agropecuária do leite do gado Jersey em parceria com o 

Sebrae e a Prefeitura Municipal, a inscrição será feita pelo Sebrae através 

do número de telefone (13) 3821-7111; endossou as palavras do edil Sergio 

Shindin com relação à urgência de ser feita a contratação de um Diretor da 

Agricultura; aludiu sobre a importância do Projeto de Lei nº 03/2015 que 

“Altera o artigo 118 e parágrafo único da Lei Complementar Municipal nº 

01/90, modifica a base de cálculo da insalubridade e dão outras 

providências”. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente Senhor 

Paulo Eduardo Alves Ferreira para ocupar o seu lugar para poder fazer o 

uso da tribuna livre. O vereador José Roberto Esteves fez o uso da palavra; 

aludiu sobre a visita do Senhor Gaetano Vergine, Delegado Diretor da 

Deinter 6 de Santos, onde, na oportunidade aproveitou para entregar um 

ofício solicitando um Delegado efetivo para a melhoria dos serviços 

prestados ao município; comentou que já tem um projeto de monitoramento 

para dar mais segurança à cidade, ressaltou a importância do mesmo e 

aludiu que só está faltando recursos, inclusive, pediu ajuda aos demais edis 

na concretização dessa benfeitoria; parabenizou toda a equipe responsável 



pela realização da Festividade do Carnaval, e, aludiu que infelizmente 

sempre acontecem contratempos; comentou sobre a necessidade de ser 

criada em nosso município a Guarda Municipal, para ajudar a Polícia 

Militar e também inibir a ação de vândalos principalmente contra o 

Patrimônio Público, pois esse tipo de incidente vem crescendo a cada dia; 

finalizou comentando que todos os edis devem ser unir ao Prefeito 

Municipal para juntos lutarmos pela regularização e legalização da 

cascalheira, para melhoria das nossas estradas rurais. Terminado o temário 

livre, foi dispensado o Intervalo Regimental a pedido da vereadora Débora 

Cristiane de Almeida. A seguir passou-se a Ordem do Dia. As Comissões 

de Justiça e Redação examinando os Projetos de Emenda à Lei Orgânica nº. 

01/2015 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a alteração do 

artigo 117 da Lei Orgânica do Município de Pedro de Toledo”, e, Projeto 

de Lei nº 005/2015 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a 

denominação de logradouro que especifica e dá outras providências”, a 

referida Comissão opina favoravelmente pelas matérias em tela. O Projeto 

de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2015 foi lido, colocado em discussão e 

votação nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou pela 

aprovação do projeto, Sérgio Shindin Tawata, votou pela aprovação do 

projeto, Valmir dos Santos, votou pela aprovação do projeto, Sivaldo 

Miguel dos Santos, votou pela aprovação do projeto, José Lopes de Souza, 

votou pela aprovação do projeto, Débora Cristiane de Almeida, votou pela 

aprovação do projeto, Neide Hipólito votou pela aprovação do projeto, e, 

José Roberto Esteves, votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por 

oito votos favoráveis em 2º turno. Projeto de Lei nº 005/2015 foi lido, 

colocado em discussão e votação nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves 

Ferreira votou pela aprovação do projeto, Sérgio Shindin Tawata, votou 

pela aprovação do projeto, Valmir dos Santos, votou pela aprovação do 

projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação do projeto, José 



Lopes de Souza, votou pela aprovação do projeto, Débora Cristiane de 

Almeida, votou pela aprovação do projeto, e, Neide Hipólito votou pela 

aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis 

(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento conjuntamente reunidas examinando os Projetos de Lei nº. 

006/2015 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a Revisão Geral 

Anual dos vencimentos de servidores e os subsídios dos vereadores da 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo e dá outras providências”, e Projeto 

de Lei nº 03/2015 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que “Altera o 

artigo 118 e parágrafo único da Lei Complementar Municipal nº 01/1990, 

que modifica a base de cálculo da insalubridade e dão outras providências”, 

as referidas Comissões opinam favoravelmente pelas matérias em tela. O 

Projeto de Lei nº 006/2015 foi lido, colocado em discussão e votação 

nominal, os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou pela aprovação do 

projeto, Sérgio Shindin Tawata, votou pela aprovação do projeto, Valmir 

dos Santos, votou pela aprovação do projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, 

votou pela aprovação do projeto, José Lopes de Souza, votou pela 

aprovação do projeto, Débora Cristiane de Almeida, votou pela aprovação 

do projeto e Neide Hipólito votou pela aprovação do projeto, sendo 

aprovado por sete votos favoráveis (encaminha-se). Projeto de Lei nº 

03/2015 foi lido, colocado em discussão e votação nominal, os edis: Paulo 

Eduardo Alves Ferreira votou pela aprovação do projeto, Sérgio Shindin 

Tawata, votou pela aprovação do projeto, Valmir dos Santos, votou pela 

aprovação do projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação do 

projeto, José Lopes de Souza, votou pela aprovação do projeto, Débora 

Cristiane de Almeida, votou pela aprovação do projeto, Neide Hipólito 

votou pela aprovação do projeto, e, José Roberto Esteves, 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 11 de março do corrente ano ás 19h00 

horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h15. Para constar, eu, 

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

Presidente. 

 

 
 


