
ATA: Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2013, realizou-se a 16º 

Sessão Ordinária do 1º 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 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. Primeiramente foi realizada a chamada dos edis. O edil José 

Roberto solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, foi 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 616/2013 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 47/2013 que 

“Autoriza a Prefeitura Municipal a receber, mediante repasse efetuado pelo 

governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido”; foi 

lido e encaminhado às Comissões Permanentes conforme o artigo 63, 

parágrafo único do Regimento Interno (encaminha-se à Ordem do Dia). 

Requerimentos nº 85 e 88/2013 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). 

Requerimentos nº 86 e 87/2013 de autoria do edil José Lopes de Souza, 

foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram 

aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). 

Requerimentos nº 89 e 90/2013 de autoria do edil Valmir dos Santos, foram 

lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados 

por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Requerimento nº 

91/2013 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). Indicação nº 198/2013 de 

autoria do edil José Lopes de Souza, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 199/2013 de autoria da 

vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe 

do Poder Executivo). Ofício nº598/2013 oriundo da Prefeitura Municipal 

que encaminha resposta de ofício nº149/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº597/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de requerimento nº84/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº596/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de requerimento nº81/2013, foi lido, ciente a Casa 



(arquiva-se). Ofício nº595/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de requerimento nº79/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº594/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de requerimento nº78/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº593/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de requerimento nº77/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. A 

vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, teceu comentários a 

respeito das proposituras de sua autoria; aludiu que os edis tem feito 

solicitações ao Poder Executivo, mas infelizmente não tem sido atendidos. 

O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 

todos, aludiu sobre a visita do governador no Vale do Ribeira no dia 14 de 

setembro do corrente ano, onde assinou emendas para a cidade; comentou 

que a Sabesp vai iniciar em 2014 um programa de saneamento básico nos 

bairros de Santa Rita, Caracol e Morro Branco; explanou que foi 

inaugurado em Registro o Corpo de Bombeiros que irá atender 12 

município incluindo o nosso; aludiu que esteve na ALESP junto com os 

edis Paulo Eduardo, Sergio Shindin e Débora Cristiane, em visita aos 

Deputados Samuel Moreira, André do Prado e Ed Thomas, onde 

reivindicou intervenção junto à Telefonica/Vivo para resolver os problemas 

dos moradores dos bairros de Manoel de Nóbrega, Três Barras e São 

Lourenço; comentou com indignação sobre o triste episódio ocorrido com 

relação ao processo seletivo, que não foi divulgado nos bairros rurais, onde 

os mesmos, devido à distância e a falta de comunicação não tem como ficar 

sabendo, por isso se faz necessário a divulgação diretamente nos bairros e, 

mais uma vez a população que tanto precisa está sendo sacrificada, e isso 

não pode acontecer. O edil Jose Roberto Esteves fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; deixou registrado a presença do ex-vereador 

Wilson (mais conhecido como Obama) de Itariri/SP e do ex-vereador Tio 

Rogério; aludiu sobre um fato ocorrido em que um casal foi passar pelo 

médico e o mesmo os informou que não tinha como fazer o atendimento 

emergencial devido à falta de equipamentos e medicamentos, e, com 

relação à essa situação, o edil desabafou aludindo que isso é uma vergonha, 

pois a saúde tem que ter prioridade e isso se dá devido a má administração 

do Poder Executivo que tem refletido não só na saúde, mas em outras áreas 

também; reforçou as palavras ditas na sessão passada com relação ao 

descaso da empresa Intersul; aludiu sobre o requerimento nº 91/13 de 



autoria da vereadora Débora Cristiane que solicita informações à Sabesp; 

endossou as palavras do edil Valmir com relação ao processo seletivo. O 

edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, endossou as palavras 

do edil Valmir com relação ao processo seletivo e solicitou ao Senhor 

Presidente que envie um documento pedindo a prorrogação do prazo da 

inscrição e também que o Senhor Prefeito tome providências com relação 

ao Diretor Administrativo da Prefeitura; explanou que fez um documento 

para a CEDRI solicitando iluminação no Recanto São José e, dentro de 03 

dias, o funcionário da empresa esteve no local para fazer o levantamento e 

em breve trará o resultado; deixou registrado seu agradecimento aos 

funcionários: Ronaldo, Beto, Durval (Chungo) e o operador de máquina Sr. 

Dionizio, por terem arrumado um buraco no bairro de Manoel de Nóbrega, 

atendendo assim a um pedido dele. O edil José Lopes de Souza fez o uso da 

palavra, comentou sobre as proposituras de sua autoria; endossou as 

palavras do edil Valmir com relação ao processo seletivo; aludiu sobre o 

requerimento nº 91/13 de autoria da vereadora Débora que solicita 

informações à Sabesp; comentou que os monitores das peruas escolares não 

estão tendo seus direitos trabalhistas conforme determina a Lei e é preciso 

verificar e notificar o Executivo para que as devidas providências sejam 

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

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

relação ao processo seletivo e completou que não precisa ir ao Ministério 

Público, basta os edis se unirem e ir até o Prefeito pedir a impugnação do 

Processo; ressaltou as palavras do edil José Lopes com relação a situação 

das peruas escolares e aludiu que os mesmos sabiam das condições antes de 

assinarem o contrato de prestação de serviços e, se não estão contentes, 

devem procurar o Ministério Público. A vereadora Débora Cristiane de 

Almeida, fez o uso da palavra, convidou a todos para a reunião de 

formação do Sindicato Rural que acontecerá na Câmara no dia 26 de 

setembro do corrente ano às 14h00; aludiu que na Audiência Pública da 

Saúde foi falado a respeito da coleta de lixo hospitalar que não está sendo 

feito de acordo com a regulamentação, por isso pediu aos edis que juntos 

possam verificar essa situação; endossou as palavras do edil Valmir com 

relação ao Processo Seletivo; comentou sobre o requerimento nº 91/13 de 

sua autoria onde solicita informações à Sabesp; parabenizou o edil Sivaldo 

pelo requerimento nº 88/13 que solicita o horário dos médicos plantonistas. 

O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 



todos; parabenizou o Coordenador do Meio Ambiente Sr. Maurici de Lara 

pela realização do 1º Seminário de espécies arbóreas em áreas urbanas; 

agradeceu a presença do Dr. Hidelgardo que o acompanhou em uma visita 

ao Deputado Walter Ioshi na ALESP buscando recursos para a realização 

da Festa Okinawana no nosso município; aludiu sobre outra visita que fez 

na ALESP onde esteve com o Deputado Ed Thomas o qual tem um carinho 

especial para com as crianças da APAE e, que está se empenhando em 

atender o nosso pedido que irá beneficiar a APAE do nosso município: 

comentou que o Deputado Luciano Batista liberou verbas para a compra de 

um trator e implementos agrícolas para a Casa da Agricultura; endossou as 

palavras do edil Valmir com relação ao processo seletivo. O Senhor 

Presidente solicitou ao Vice-Presidente Sr. José Roberto Esteves, para que 

ocupe 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; iniciou 

aludindo que entrará em contato com o Sr. Prefeito o mais rápido possível 

para marcar uma reunião a fim de resolver a situação do processo seletivo; 

comentou sobre o requerimento nº 91/13 de autoria da vereadora Débora 

Cristiane e sugeriu que a Sabesp sempre que for realizar uma obra deverá 

comunicar a Prefeitura e no término da mesma também comunicar para que 

o Setor de Obras verifique se está tudo certo; endossou as palavras do edil 

Sergio Shindin com relação às visitas que fizeram aos Deputados na 

ALESP e ressaltou a bela recepção feita pelo Deputado Ed Thomas do 

PSB; aludiu com indignação e vergonha sobre dois fatos ocorridos nas 

últimas semanas no qual no nosso país um político é condenado, preso e 

tem seu mandato preservado pelos colegas e não só isso, contrariando toda 

a opinião pública, surgiu um recurso no Regimento Interno chamado 

embargos infringentes, onde reduz a pena dos réus do mensalão e os 

mesmos poderão responder em liberdade. 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 47/2013 que “Autoriza a Prefeitura Municipal a receber, mediante 

repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos 

financeiros a fundo perdido”. O Projeto foi lido, discutido 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 09 de outubro do corrente ano ás 

19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h35min. Para 

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

Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


