
ATA: Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2014, realizou-se a 10º 

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 José Roberto Esteves 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: Projeto de Lei nº. 

34, de 16 de junho de 2014 que “Dispõe sobre a abertura de credito 

adicional especial” no valor de R$ 216.000,00 destinado a reforma e 

ampliação da unidade do PSF – Vila Sorocabana, foi lido e encaminhado a 

Ordem do Dia. Projeto de Lei nº. 35, de 16 de junho de 2014 que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de R$ 2.987.942,46 

destinado a revitalização de margens de córregos com a instalação de 

estrutura de drenagem dos bairros, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. 

Projeto de Lei nº. 36, de 23 de junho de 2014 que “Altera o art. 1º da Lei 

Municipal nº. 1.398, de 13 de junho de 2014 e dá outras providências”, foi 

lido e encaminhado a Ordem do Dia. Requerimentos nº.s. 25 e 26/2014 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. 123 e 124/2014 de autoria 

do vereador José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-

se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 130 e 131/2014 de autoria 

da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicação nº. 132/2014 de autoria do vereador 

Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, ciente a Casa (encaminham-se ao 



Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 133, 134 e 135/2014 de autoria 

da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº.s 136 e 

137/2014 de autoria do vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram 

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

de Congratulação nº. 16/2014 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foi 

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

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O Senhor Presidente convidou 

o Senhor Benedito Marcondes Filho – Presidente da Associação 

Beneficente para Cães e Gatos - ABCG – Associação para fazer o uso da 

tribuna livre por quinze minutos, conforme requerimento protocolado nesta 

Casa de Leis. O Senhor Benedito Marcondes Filho fez o uso da tribuna, 

teceu comentários sobre a doença do carrapato em nosso município. 

Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. A vereadora Débora 

Cristiane de Almeida agradeceu a presença de todos; parabenizou todos os 

organizadores da Festa Cores e Sabores; fez um esclarecimento com 

relação ao Requerimento nº. 25/14 de sua autoria com relação ao Ministério 

das Comunicações referente à Anatel – telefonia móvel; comentou sobre os 

reparos das estradas vicinais do município; comentou sobre os animais de 

grande porte soltos nas vias e finalizou fazendo uma menção com relação à 

fala do Senhor Benedito Marcondes Filho referente os animais. O vereador 

Sivaldo Miguel dos Santos, fez o uso da palavra, teceu comentários sobre o 

Requerimento nº. 25/14 de autoria da vereadora Débora Cristiane de 

Almeida com relação ao Ministério das Comunicações referente à Anatel – 

telefonia móvel; parabenizou o Senhor Prefeito Municipal e sua equipe 

pela festividade Cores e Sabores; finalizou solicitando a Diretora Municipal 

de Estradas – Senhora Rosemeire da Silva Carvalho para está prestando 

esclarecimento aos edis desta Casa de Leis, referente à situação das 

estradas vicinais do município. O vereador Valmir dos Santos fez o uso da 



palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o edil Sivaldo Miguel 

dos Santos pelos comentários sobre as estradas vicinais que necessitam de 

reparos para dar melhor acesso a população; comentou sobre o postinho de 

saúde do Bairro Manoel da Nóbrega que encontra-se com a porta quebrada 

na qual poderá ser alvo de vândalos; comentou que os funcionários 

públicos municipais  solicitaram para ser revisto a data base salarial, aludiu 

também que outras questões precisam serem revistas; parabenizou a equipe 

de futebol palmeirinhas; finalizou convidando a todos para o dia 29 de 

junho do corrente ano (domingo) às 9:00 horas na Rodovia dos Imigrantes 

para a convenção estadual do PSDB onde será oficializado a candidatura do 

nosso governador . O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da 

tribuna; parabenizou o Senhor Prefeito Municipal e sua equipe pela Festa 

Cores e Sabores; comentou que esteve visitando os bairros: Rio do Peixe e 

Marianos na qual parabenizou o edil Valmir dos Santos pelo seu trabalho 

que vem desempenhado a frente da Diretoria da E. E. Três Barras, onde 

alguns pais elogiaram o trabalho do mesmo; endossou as palavras do edil 

Sivaldo com relação à Diretora Municipal de Estradas na qual solicitou ao 

Senhor Presidente para está agendando uma reunião com a mesma para 

prestar esclarecimento aos edis sobre a situação das estradas vicinais do 

município. O vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre os Jogos Regionais 

em Osasco, deixou registrado que é muito importante a participação dos 

nossos atletas nos campeonatos; agradeceu o Deputado Estadual – Senhor 

Samuel Moreira pelo recurso destinado a pavimentação da Rua Maria 

Ribeiro Resterich; comentou sobre a questão da situação das estradas 

vicinais do município e a questão do maquinário; deixou registrado que o 

novo Presidente do Partido Socialista Brasileiro – PSB é o Senhor Sergio 

Shindin Tawata. O vereador José Lopes de Souza fez o uso da palavra; 

teceu comentário que no dia 14 de junho do corrente ano (sábado) na 



Assembléia Legislativa, foi informado que o PSC irá lançar candidato à 

Presidência da República; parabenizou o Senhor Prefeito Municipal e sua 

equipe pela organização da Festa Cores e Sabores, como também 

agradeceu a participação da população; comentou sobre a instalação do 

radar eletrônico no trevo principal da cidade; comentou sobre a obra que 

será realizada na Rua Antônio Anciões na qual o Deputado Estadual 

Rodrigo Morais, contemplou o município com o recurso no valor de R$ 

100.000,00; comentou que está findando o prazo para a entrega das casas 

populares; finalizou comentando sobre a situação em que se encontram as 

estradas vicinais do município.  O vereador Sergio Shindin Tawata fez o 

uso da palavra, teceu comentários sobre o transporte e aludiu que nesse 

período de férias escolares iremos ter problemas com relação ao transporte 

coletivo que atende os bairros rurais na qual citou que gostaria que a 

Administração Municipal enviasse o itinerário e horário dos transportes 

coletivos para os bairros; sugeriu para os demais edis para se reunir com a 

Senhora Rosemeire da Silva Carvalho - Departamento Municipal de 

Estradas e o Senhor André Luiz dos Santos Rodrigues - Departamento 

Municipal de Obras para que os mesmos possam está informando a 

situação dos maquinários e das estradas vicinais do município; agradeceu a 

todos integrantes do partido PSB pela confiança na qual depositaram e o 

elegeram como Presidente do Partido Socialista Brasileiro; finalizou 

desejando à todos nesse mês de julho muita paz espiritual. O Senhor 

Presidente solicitou ao edil Paulo Eduardo Alves Ferreira para que 

ocupasse o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna livre. O vereador 

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

parabenizou o Senhor Benedito Marcondes Filho pela preocupação com 

relação à doença do carrapato na qual a Vigilância Sanitária está tomando 

devidas providências; comentou sobre a situação de todas estradas do 

município que encontram-se deterioradas; comentou sobre a  Empresa dos 



Verdinhos que está ocorrendo atraso de pagamento dos funcionários e 

funcionários com mais de dois anos que ainda não tiraram férias na qual 

sugeriu aos demais vereadores para estar conversando com o Senhor 

Prefeito Municipal a respeito desta situação; parabenizou os atletas que 

participaram dos jogos regionais; parabenizou os vereadores  pelas 

emendas que foram buscar em prol do município; comentou sobre a obra 

da passarela no Bairro Vila Sorocabana na qual irá beneficiar os 

moradores; comentou sobre a Festa Cores e Sabores na qual parabenizou o 

Senhor Prefeito Municipal e os demais organizadores pela festividade; 

parabenizou a Presidente Dilma Rousseff pelo trabalho na qual a Copa 

2014 está sendo realizada de uma maneira correta e espera que a Seleção 

Brasileira seja campeã; finalizou comentando sobre a obra de pavimentação 

e canalização no Bairro Jardim Caju que será executada a obra até 13 de 

agosto do corrente ano. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou ao 

Senhor Presidente para fazer o uso da tribuna por cinco minutos pela 

liderança do partido Democratas – DEM. O Senhor Presidente concedeu a 

palavra. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, comentou 

que no mês passado esteve em uma reunião com o Partido Democratas 

juntamente com o Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB e aludiu 

que fica muito honrado pela confiança deposita do partido em sua pessoa 

como Presidente do Partido do Democratas; parabenizou o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro - PMDB na qual solicitou ao edil José 

Roberto Esteves que transmita o seu abraço ao Deputado Estadual Jorge 

Caruso que através de sua assessoria tem contribuído na saúde de algumas 

pessoas do nosso município.Terminado o temário livre, foi dispensado o 

Intervalo Regimental, a seguir passou-se a Ordem do Dia. Parecer das 

Comissões Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente 

reunidas examinando o Projeto de Lei nº. 31/2014 que “Dispõe sobre a 

dimensão e a regulamentação de uso das estradas municipais e dá outras 



providências”, foi lido e apresentaram Substitutivo nº. 001 ao Projeto de 

Lei nº. 31/2014 na qual 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). Parecer das Comissões Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº. 

32/2014 que “Institui o programa de parcelamento incentivado – PPI as 

pessoas físicas e jurídicas do município e dá outras providências”, foi lido e 

apresentaram Substitutivo nº. 001 ao Projeto de Lei nº. 32/2014 na qual 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). Parecer das Comissões 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas 

examinando o Projeto de Lei nº. 34/2014 que “Dispõe sobre autorização 

para abertura de credito adicional especial” no valor de R$ 216.000,00 

reforma e ampliação da unidade do PSF – Vila Sorocabana, foi lido e 

apresentaram Substitutivo nº. 001 ao Projeto de Lei nº. 34/2014 na qual 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). Parecer das Comissões 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas 

examinando o Projeto de Lei nº. 35/2014 que “Dispõe sobre a abertura de 

credito adicional especial” no valor de R$ 2.987.942,46 destinado a 

revitalização de margens de córregos com a instalação de estrutura de 

drenagem em bairros, foi lido e opinam favoravelmente pela matéria em 

tela. O Projeto de Lei nº. 35/2014 na qual 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). Parecer das Comissões Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando o 

Projeto de Lei nº. 36/2014 que “Dispõe sobre a revisão geral anual dos 

servidores municipais”, foi lido e apresentaram Substitutivo nº. 001 ao 

Projeto de Lei nº. 36/2014 na qual 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). O Senhor Presidente convidou os 

vereadores para participarem da reunião com a equipe da Sabesp para 

prestar esclarecimento para alguns moradores sobre a possibilidade de 

instalação de rede de água e esgoto às 17h 00 na Câmara Municipal de 

Pedro de Toledo . Não havendo mais matérias para Ordem do Dia, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, comunicou aos demais 

edis que a partir de 01 de julho iniciará o recesso e convidou-os para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 13 de agosto do corrente ano 

ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h10. Para 

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

Senhor Presidente. 

 


