
ATA: Aos vinte e seis dias do mês de março de 2014, realizou-se a 4º 

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: Ofício nº 86/2014 

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

16 de 25 de março de 2014 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

especial”, no valor de R$100.000,00 destinado a serviços a obras em 

pavimentação da Viela Antonio Anciães; 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 e encaminhado à Ordem 

do Dia. Ofício nº 87/2014 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

encaminha Projeto de Lei nº 17 de 25 de março de 2014 que “Dispõe sobre 

abertura de crédito adicional especial”, no valor de R$250.000,00, 

destinado a aquisição de Equipamento Rolo Compactador para o 

município; 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 e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 88/2014 

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

18 de 25 de março de 2014 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

especial” no valor de R$100.000,00 destinado a aquisição de trator e 

implementos agrícolas para o município de Pedro de Toledo; 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 e 

encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 19/2014 de autoria do edil 

Valmir dos Santos que “Disciplina a concessão de honrarias no município 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 e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 01/2014 de autoria do vereador Sergio Shindin 

Tawata que “Dispõe sobre a concessão de título de cidadão e dá outras 



providências” ao Deputado Federal Walter Ihoshi; 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 e encaminhado à 

Ordem do Dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2014 de autoria da 

vereadora Neide Hipólito que “Dispõe sobre a concessão de título de 

cidadão e dá outras providências” ao Senhor Paulo Alves Correia Júnior; 

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 e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Decreto Legislativo 

nº 03/2014 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida que 

“Dispõe sobre a concessão de título de cidadão e dá outras providências” 

ao Senhor Marco Antonio Melhado Garcia; foi lido na qual o edil José 

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

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado e encaminhado à Ordem 

do Dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2014 de autoria do edil 

Sivaldo Miguel dos Santos que “Dispõe sobre a concessão de título de 

cidadão e dá outras providências” foi lido na qual a vereadora Neide 

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

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado e encaminhado à Ordem 

do Dia. Requerimento nº 12/2014 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves 

da Silva, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 

13/2014 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. 54 e 55/2014 

de autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 56, 60 e 

612014 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 57 a 

59/2014 de autoria do edil José Roberto Esteves, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 62 a 

65/2014 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 66/2014 

de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 67/2014 de 

autoria dos edis Paulo Eduardo Alves Ferreira e Sergio Shindin Tawata, foi 

lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). 



Indicações nºs. 68 a 70/2014 de autoria da vereadora Débora Cristiane de 

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

Executivo). O Senhor Presidente pediu apoio aos vereadores para mandar 

um ofício ao Chefe do Poder Executivo solicitando informações sobre a 

forma como foi cobrado o IPTU de 2014. O Senhor José Tavares da Silva, 

protocolou na Câmara um pedido solicitando o uso da Tribuna Livre, o 

qual foi deferido pelo Senhor Presidente que ressaltou que o mesmo possui 

15 minutos para usar a Tribuna livre, de acordo com o Regimento Interno 

desta Casa de Leis. O Senhor José Tavares da Silva, fez o uso da palavra, 

aludiu que é lamentável a situação da população devido não termos mais 

bancos na cidade, pois o Banco Santander foi fechado e o Banco do Brasil 

foi estourado por criminosos, por isso questionou qual foi a solução dada 

para resolver este problema; perguntou também aos edis, se os mesmos 

sabem responder o motivo pelo qual o Sr. Prefeito retirou a receita do 

Banco Santander e colocou na Caixa Econômica Federal, sendo que esta 

não possui uma agência na cidade; aludiu que a revolta da população não é 

com o homem, mas com o que faz o homem, e, o povo não deve pagar por 

aquilo que não merece; comentou que o Banco do Brasil está fechado há 

uns dois meses e, mesmo fechado, continua a cobrar por serviços que não 

estão prestando; falou a respeito de vários comentários que viu postados 

nas redes sociais sobre a situação precária do município e ressaltou que é 

necessário buscar os direitos como cidadão e, usá-los de maneira correta, e 

para isso, temos o Regimento Interno que nos dá o direito de fazermos o 

uso da palavra para  expor as nossas indignações e buscar as respostas para 

os nossos questionamentos. Terminado o expediente passou-se ao Temário 

Livre. O edil José Roberto Esteves fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos, aludiu que esteve no Palácio dos Bandeirantes assinando 

um convênio para a compra de um trator e um rolo compactador e, 

aproveitou para parabenizar o edil José Lopes pela autoria da emenda que 

muito vai beneficiar a população; com relação às palavras do Sr. José 

Tavares, aludiu que já vem debatendo junto com os outros edis há muito 

tempo, inclusive foram feitas várias reuniões tanto com o Chefe do 

Executivo como também com os seus representantes e nada foi feito, então 

comentou que o Prefeito precisa ser mais cobrado para que haja soluções; 

aludiu que questionou várias vezes o porquê que o executivo tirou a receita 

do Banco Santander e colocou na Caixa Econômica Federal, e até hoje não 

obteve respostas; com relação ao IPTU, a Câmara não recebeu nada da 



prefeitura que justificasse os aumentos abusivos. O edil Sivaldo Miguel dos 

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

atitude e as palavras do Sr. Jose Tavares; e, responsabilizou o Sr. Orlando 

Nunes (Diretor Administrativo da Prefeitura) pela retirada da folha de 

pagamento dos funcionários da prefeitura do Banco Santander para a Caixa 

Federal; aludiu que foi questionado pela população sobre o motivo do 

aumento do IPTU, e pediu a união de todos os edis para chamar o Sr. 

Orlando Nunes, afim de estar fazendo os esclarecimentos aos edis e à 

população acerca dessa situação; comentou sobre as proposituras de sua 

autoria e parabenizou a toda a equipe do Sr. José Maria, que tem feito um 

ótimo trabalho. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, comentou 

que esteve na Assembleia Legislativa e, conseguiu com o Deputado 

Rodrigo Moraes, uma verba no valor de R$100.000,00 para a reforma do 

campo de futebol da Vila Batista, mas segundo informações do Prefeito, 

não seria possível usar essa verba porque está faltando a documentação do 

campo, pois quando se trata de verba do governo estadual não pode ser 

aplicada se não tiver documentação e quando se trata de verba federal, não 

tem tantas exigências; endossou as palavras do Sr. José Tavares e, 

manifestou seu total apoio; com relação ao IPTU, aludiu que gostaria de 

saber qual foi o processo que a Prefeitura utilizou para fazer o 

levantamento dos imóveis e chegar a este aumento abusivo, e, aproveitou 

para fazer um requerimento verbal solicitando da Empresa Elektro, a troca 

do poste na Rua Expedicionário Dionísio França, no bairro da Marina, 

neste município, pois o mesmo está a ponto de cair, o pedido foi submetido 

a deliberação do Plenário e foi aprovado por unanimidade. O edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, manifestou seu apoio ao 

desabafo do Sr. José Tavares e aludiu com indignação que esta Casa de 

Leis abordou todas essas situações por várias vezes, solicitando do 

Executivo, as soluções, mas nada foi feito; endossou as palavras dos 

demais edis com relação ao aumento abusivo do IPTU e aludiu que não vão 

ficar indiferentes diante dessa situação e juntos vão pressionar o Executivo 

para resolver esse problema; o edil Jose Lopes pediu um aparte e solicitou 

ao Sr. Presidente que convoque o Diretor Administrativo para vir a Câmara 

e prestar esclarecimentos sobre o IPTU, o Sr. Presidente aludiu que fará a 

convocação; a palavra foi retornada ao edil Dourivaldo que finalizou 

aludindo que todos devem fazer valer os seus direitos. A vereadora Débora 

Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, iniciou parabenizando o 



desabafo do Sr. José Tavares; e endossou as palavras do edil Dourivaldo 

com relação ao esforço dos edis na tentativa de resolver os problemas 

abordados pelo mesmo e infelizmente não obtiveram sucesso; comentou 

sobre as proposituras de sua autoria; comentou sobre vários erros na 

cobrança abusiva do IPTU; parabenizou o edil José Lopes pela conquista 

da emenda parlamentar e aludiu que todos precisam pressionar o Executivo 

para que regularize as documentações dos prédios públicos para que não se 

perca mais emendas devido à falta dos mesmos; parabenizou toda a equipe 

da Empresa Nova Limpeza (Verdinhos) pelo trabalho que vem realizando. 

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

todos; endossou as palavras dos demais edis com relação ao IPTU, aos 

bancos, a regularização dos documentos dos prédios públicos, e aludiu que 

precisamos buscar soluções para resolver estes problemas; comentou sobre 

uma verba doada pelo Deputado Luciano Batista para a aquisição de um 

trator e implementos agrícolas; teceu comentários a respeito das 

proposituras de sua autoria. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; aludiu que esta foi uma boa semana devido 

à conquista de vários convênios, somando um total de R$450.000,00; 

endossou com indignação as palavras dos demais edis a respeito do IPTU, 

dos bancos, da retirada da receita de um banco e repassado para outro que 

em nada beneficiou a população, da perda de convênios devido a falta de 

documentação e ressaltou que é preciso uma união maior dos edis para 

questionar e buscar soluções do executivo; comentou sobre as proposituras 

de sua autoria. 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 um oficio que fez a Empresa Sabesp solicitando a 

ligação e extensão de rede de água no bairro da Cerâmica, no loteamento 

Dagoberto Marietto, e que até o presente momento, não foi respondido, por 

isso, fez um requerimento verbal e pediu que seja encaminhado a empresa 

solicitando as devidas informações; teceu comentários a respeito das 

proposituras de sua autoria; endossou as palavras dos edis com relação aos 

problemas que foram expostos pelo Sr. José Tavares e levantados durante a 

sessão e, propôs chamar os responsáveis do Poder Executivo para prestar 

esclarecimentos porque do jeito que está não pode continuar. 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 16/2014 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial” no valor de R$100.000,00 destinado a obras em 

pavimentação da Viela Antonio Anciães; Projeto de Lei nº 17/2014 que 

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

R$250.000,00 destinado a aquisição de equipamento Rolo Compactador 

para o município; e Projeto de Lei nº 18/2014 que “Dispõe sobre a abertura 

de crédito adicional especial” no valor de R$100.000,00destinado a 

aquisição de trator e implementos agrícolas para o município de Pedro de 

Toledo. 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 

19/2014 que “Disciplina a concessão de honrarias no município e dá outras 

providências”, 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). A Comissão de Justiça e Redação, 

examinando a matéria referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº01/2014 que “Dispõe sobre a concessão de Título de cidadão e dá outras 

providências” ao Deputado Federal Walter Ihoshi; Projeto de Decreto 

Legislativo nº02/2014 que “Dispõe sobre a concessão de Título de cidadão 

e dá outras providências” ao Sr. Paulo Alves Correia Junior; Projeto de 

Decreto Legislativo nº03/2014 que “Dispõe sobre a concessão de Título de 

cidadão e dá outras providências” ao Sr. Marco Antonio Melhado Garcia; e 

Projeto de Decreto Legislativo nº04/2014 que “Dispõe sobre a concessão 

de Título de cidadão e dá outras providências” ao Sr. Fernando Simões 



Rosa; opina 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). Antes de 

terminar a sessão, os edis Dourivaldo, Sivaldo e Jose Lopes, fizeram um 

requerimento verbal solicitando ao Sr. Presidente que convoque a Sra. Rosa 

Resterich para comparecer na Câmara afim de prestar esclarecimentos 

sobre denúncias de alguns desrespeitos praticados pela mesma com alguns 

funcionários. 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 10 de abril 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.  

 


