
 ATA: Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2014, realizou-se a 2º 

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 anterior foi lida, discutida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade.  

Passou-se ao Expediente: Ofício nº 44/2014 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 07 de 10 de fevereiro de 2014 

que “Cria empregos públicos na estrutura administrativa de Pedro de 

Toledo”; foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 

45/2014 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de 

Lei nº 09 de 24 de fevereiro de 2014 que “Autoriza o Executivo Municipal 

a Conceder Subvenções Sociais as Entidades Beneficentes e dão outras 

providências”, no valor de R$1.570.468,00, foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes. Ofício nº 46/2014 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 10 de 24 de fevereiro de 2014 

que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de 

R$1.477.052,73 destinado a construção do Prédio da Creche 

Municipal/Equipamentos; foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Projeto de Lei nº 08/2014 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 às Comissões Competentes. 

Projeto de Lei nº 11/2014 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos 

Santos que “Proíbe o comércio varejista de aerossol para dispersão de 

espuma de diversão no município de Pedro de Toledo e dá outras 

providências” foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Projeto 

de Lei nº 12/2014 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos que 

“Dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica e dá 

outras providências” foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 

Projeto de Lei nº 13/2014 de autoria de todos os vereadores que “Dispõe 

sobre a denominação de logradouro público” foi lido e encaminhado à 

Ordem do Dia. Projeto de Resolução nº 01/2014 de autoria da Mesa 

Diretora que “Dispõe sobre a criação do programa de estágio da Câmara 



Municipal de Pedro de Toledo e autoriza a celebração de convênio, com 

entidades de ensino superior para implantação do programa e dá outras 

providências” foi lido e encaminhado às Comissões Competentes, 

conforme artigo 63 do Regimento Interno. Projeto de Resolução nº 02/2014 

de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a alteração da Resolução nº 

33/2013 que institui o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedro de 

Toledo, e dá outras providências” foi lido, na qual o edil Valmir dos Santos 

solicitou que fosse pautado na Ordem do Dia, o pedido foi submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se à Ordem do Dia). Requerimento nº 04/2014 de autoria dos 

edis Sivaldo Miguel dos Santos e Valmir dos Santos, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 05/2014 de autoria dos edis 

Sivaldo Miguel dos Santos e Valmir dos Santos, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 06/2014 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 nºs. 29 a 32/2014 de autoria do edil Sivaldo 

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

Poder Executivo). Indicações nº 33 a 35/2014 de autoria dos edils Sivaldo 

Miguel dos Santos e Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 36/2014 de 

autoria dos edis Débora Cristiane de Almeida, José Roberto Esteves, 

Sivaldo Miguel dos Santos e Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, ciente 

a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 37/2014 

de autoria dos edis Débora Cristiane de Almeida e Sivaldo Miguel dos 

Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicações nº 38 a 40/2014 de autoria da vereadora Débora 

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

do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº 01/2014 de autoria do 

edil Valmir dos Santos, foi lida, discutida e submetida à deliberação do 

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

Moção de Congratulação nº 02/2014 de autoria dos edis Sivaldo Miguel 

dos Santos, Valmir dos Santos, Dourivaldo de Rosa Moreira e José Lopes 

de Souza, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moções de 



Congratulação nºs. 03 e 04/2014 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos 

Santos, foram lidas, discutidas e submetidas à deliberação do Plenário, 

foram aprovadas por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). 

Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. O edil José Roberto 

Esteves fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, iniciou 

pedindo ao Senhor Prefeito Municipal que contrate mais equipamentos para 

dar uma melhor assistência em casos de novas enchentes; parabenizou o 

Coordenador da Defesa Civil Senhor Fernando, pelo excelente trabalho que 

vem realizando; comentou sobre a visita do ex-ministro da Saúde e agora 

pré candidato ao governo do estado de São Paulo Senhor Alexandre 

Padilha, que esteve na cidade juntamente com a ex-prefeita de Registro, 

Senhora Sandra Kennedy;  aludiu sobre uma reunião para tratar  sobre a 

segurança do município, que os edis tiveram com os comerciantes, o 

gerente do Banco do Brasil, o Major Rogério e o Comandante Dutra do 29º 

Batalhão da Polícia de Itanhaém; comentou sobre as doações de tendas ao 

município feitas pelo empresário “Popó”, as quais serão alugadas pelo 

mesmo valor dos comerciantes, e, quem estiver interessado deverá procurar 

os representantes na Prefeitura Municipal; finalizou desejando um ótimo 

carnaval a todos. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; parabenizou o trabalho que o Diretor da 

Agricultura e sua equipe tem feito nos bairros rurais do município; 

parabenizou também o trabalho do Senhor José Maria que percorreu os 

bairros limpando e desobstruindo as estradas; comentou com muita 

satisfação sobre a união entre os departamentos de agricultura, defesa civil 

e obras que se empenharam em ajudar os moradores nos transtornos 

ocasionados pelas fortes chuvas; finalizou parabenizando o trabalho da 

equipe de limpeza do município “Os Verdinhos”. O edil José Lopes de 

Souza fez o uso da palavra, comentou que foi procurado por duas gestantes, 

as quais reclamaram que o médico do Postinho da Vila Sorocabana sempre 

está ausente, ou de férias ou em reunião e, por três vezes consecutivas, 

tentaram se consultar com o mesmo e não conseguiram, por isso, o edil 

pediu que o órgão responsável tome as devidas providências; parabenizou o 

edil Sivaldo pela autoria das Moções nºs. 02, 03 e 04/2014 e teceu 

comentários sobre a Moção nº 02/2014 que também é de sua autoria; 

parabenizou o Senhor “Flávio” que muito tem contribuido para o nosso 

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

endossou as palavras do edil José Roberto com relação à doação das tendas 



e parabenizou a iniciativa do mesmo; endossou as palavras do edil José 

Lopes com relação à saúde e ressaltou que talvez esteja faltando um 

diálogo melhor, pois o Diretor da Saúde Senhor “Caliba” é muito 

competente; comentou que a empresa responsável pela pavimentação da 

Rua João Camilo, não terminou a obra e, a mesma está paralisada, sendo 

necessário que seja concluída; aludiu que esteve com alguns edis na escola 

municipal “Agnelo Leandro Pereira”, onde foi informado sobre a 

contratação de 11 monitores para dar poio tanto para a referida escola como 

também para a escola municipal das “Três Barras”, e, na ocasião, 

questionou a Diretora sobre a necessidade da ocupação dessas vagas para 

quem está realmente desempregado; comentou sobre alguns 

favorecimentos que está acontecendo dentro do processo seletivo para a 

contratação de fiscal e, ressaltou que todos os edis devem estar fiscalizando 

essa situação;  endossou as palavras do edil José Lopes com relação ao 

Senhor “Flávio”; parabenizou o trabalho de inclusão social das crianças 

especiais, que a Diretora da Educação Senhora “Cléia” e sua equipe, vem 

realizando no município. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; parabenizou o trabalho do Senhor Fernando 

Aurélio à frente da Coordenadoria da Defesa Civil e também o Senhor 

Celso Vicente que tanto se empenharam em ajudar à população nos 

momentos que o município passava por fortes temporais; aludiu sobre o 

Projeto de Lei nº 12/2014 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos e 

prestou sua homenagem à memória da professora Maria Luiza; aludiu 

sobre os problemas que a população vem enfrentando  devido a ausência do 

médico da família no Postinho da Vila Sorocabana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A vereadora Débora Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, iniciou 

parabenizando toda a equipe da Defesa Civil pelo trabalho que vem 

realizando, não medindo esforços em ajudar a população; teceu 

comentários a respeito das proposituras de sua autoria; aludiu que em 

alguns bairros rurais como o bairro do Braço do Meio, o serviço de limpeza 

e manutenção do conserveiro responsável está deixando a desejar, por isso 

se faz necessário saber o que está acontecendo; endossou as palavras do 

edil Dourivaldo com relação à inclusão social das crianças especiais, 

realizada pela Diretora da Educação. O edil Sergio Shindin Tawata fez o 

uso da palavra, agradeceu a presença de todos; endossou as palavras dos 

demais edis com relação ao empenho em que trabalhou toda a equipe da 

Defesa Civil em prol à população; endossou as palavras do edil José 



Roberto com relação à reunião em prol da segurança do município, que os 

edis tiveram junto aos comerciantes, o representante do Banco do Brasil e 

os representantes da Polícia Militar; parabenizou o Diretor da Agricultura 

Senhor Nelson Tanahara e sua equipe, que tem feito o possível para atender 

os munícipes; convidou a todos para um bingo beneficente que acontecerá 

no dia 08 de março na APAE. O edil Valmir dos Santos fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; deixou registrado o trabalho que 

jornalista Sergio Pinho tem feito na Câmara junto aos edis; parabenizou o 

trabalho que a Senhora Rosa Resterich tem realizado no ESF e, aproveitou 

para divulgar sobre a campanha de vacinação da primeira dose da vacina 

HPV que terá início logo após o carnaval e que será ministrada nas meninas 

com idade entre 11 a 13 anos, mediante autorização dos pais; aludiu sobre 

as dificuldades que o Departamento de Estradas tem enfrentando para 

resolver os problemas das estradas rurais devido aos danos causados pelas 

fortes chuvas; aludiu sobre alguns comentários maldosos e sem fundamento 

feitos através de redes sociais, sobre a honestidade dos edis desta Casa 

Legislativa; agradeceu ao apoio que tem recebido dos edis, dos 

funcionários da escola e também da comunidade do bairro das Três Barras, 

onde está à frente da direção da escola estadual. O Senhor Presidente 

solicitou ao Vice-Presidente para que ocupasse 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; aludiu sobre a criação do CONTUR, e 

assim que for definida a data para nomeação dos membros, todos serão 

convidados; parabenizou o trabalho do Diretor da Agricultura e toda sua 

equipe que, mesmo com poucos equipamentos, realizou um excelente 

trabalho nos bairros mais atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias, e, 

ressaltou que a administração pública necessita fazer mais investimentos 

em equipamentos para dar maior suporte, principalmente nessas épocas;  

aludiu sobre o início das Festas de Carnaval na cidade e, ressaltou que é 

necessário que a Prefeitura Municipal se organize melhor para realizar um 

bom Carnaval, e, para isso, sugeriu que seja eleita uma Comissão Especial 

para tratar desses assuntos e principalmente que preste informações aos 

comerciantes, aos munícipes e turistas de uma forma em geral. Terminado 

o temário livre, o Senhor Presidente consultou o Plenário para dispensa do 

Intervalo Regimental, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. A 

seguir passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas examinando a matéria 



referente aos Projetos de Lei nº 62/2013 que “Institui auxílio moradia e dá 

outras providências” e, Projeto de Resolução nº 02/2014 que “Dispõe sobre 

alteração da Resolução nº 33/2013 que institui o quadro de pessoal da 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo, e dá outras providências”. As 

Comissões opinam favoravelmente pelas matérias em tela. Os Pareceres 

foram lidos. Os Projetos foram colocados em discussão e submetidos 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 (encaminham-se). A Comissão de 

Justiça e Redação, examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 

13/2014 que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público”, opina 

favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer foi lido. O Projeto foi 

colocado em discussão 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 12 de 

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

sessão às 22h00. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


