
ATA: Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2014, realizou-se a 18º 

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 Ordinária do dia 12 de novembro do corrente ano, 

foi colocada em discussão, votação e submetida à deliberação do Plenário, 

foi aprovada por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: 

Requerimentos nº. s 53 e 54/14 de autoria dos vereadores Valmir dos 

Santos e Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidos, discutidos e 

submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade 

pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 55/14 de autoria do 

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

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

Requerimento nº. 56/14 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 57/14 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. 231/2014 de autoria da vereadora 

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

Executivo). Indicações nº.s 232, 233 e 234/2014 de autoria dos vereadores 

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

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº. 235/2014 de 

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

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº. 236/2014 de 

autoria do vereador José Roberto Esteves, foi lida, ciente a Casa 



(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação 

nº. 40/2014 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foi lida, 

discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Terminado o Expediente 

passou-se ao Temário Livre. O vereador Valmir dos Santos fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; primeiramente convidou todos os 

edis para prestigiar a festividade “Café com poesia” que será realizada no 

dia 27 de novembro do corrente ano às 14:00  horas na E.E.  “Três   

Barras”; como também  convidou  para prestigiar o  evento   “Corpo Fala” 

nos  dias  27 e  28 de novembro   do  corrente  ano  no  Ginásio  

Poliesportivo;  comentou  que  o  município de Pedro de Toledo foi  

contemplado  com  um maquinário (rolo compactador); comentou  sobre  a  

estrada no Bairro Braçinho que está necessitando de reparos no trecho 

depois da escola municipal; comentou  que a Senhora  Rosemeire Carvalho  

-  Departamento  Municipal de  Estradas atendeu  seu  pedido referente 

reparos na entrada da nossa  cidade  e  comentou  que a situação  das  

demais  estradas do  município  que  necessitam de  reparos; finalizou 

comentando que  esteve juntamente com  os edis: Paulo Eduardo Alves 

Ferreira, Sérgio Shindin Tawata  e  José Roberto Esteves  no  local  onde 

serão  construídas as casas  populares no  nosso município. O vereador José 

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

primeiramente parabenizou a 2º Festa Okinawana no município de Pedro 

de Toledo na qual parabenizou o edil Sergio Shindin Tawata, Nelson 

Tawata e os demais envolvidos na organização da festividade; comentou 

sobre a situação da via que dá acesso ao segundo trevo, aludiu que foi feita 

a licitação para a manutenção desta via e que está faltando apenas à 

liberação para dar início a obra; como também aludiu que é um descaso da 

empresa de areia, localizada nesta via devido a poeira na qual está trazendo 

grande transtorno aos moradores que residem próximo ao local; comentou 



que  serão construídas 116 (cento e dezesseis) casas populares  no Bairro 

Jardim  Caju, mas  que  o  total para a  construção das casas  populares a 

serem construídas no município são  de  256 (duzentos e cinqüenta e seis), 

mas não tem  terreno  para  a realização desta  obra; finalizou  comentando  

sobre   o  falecimento  do  Senhor  Paulo Pupo  na qual deixou seus  

sentimentos à família enlutada. O vereador Sivaldo Miguel dos Santos fez 

o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou que o município 

foi contemplado com um maquinário (rolo compactador), mas que precisa 

dar condições de trabalho ao Departamento Municipal de Estradas para 

poder utilizar esse maquinário; comentou sobre o falecimento do Senhor 

Paulo Pupo na qual solicitou ao Senhor Presidente o encaminhamento da 

moção de pesar à família; comentou sobre os reparos realizados no 

calçamento e banheiros do Terminal Rodoviário Armando Ibrahim; 

finalizou comentando sobre a Academia de Saúde que ainda não iniciaram 

a obra dos banheiros no local. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira fez 

o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre a 

situação das plantas vivas, localizadas na Rua São Diego no Bairro Braço 

do Meio na qual estão invadindo a via, onde está dificultando o acesso dos 

motoristas na qual solicitou providências ao órgão competente; comentou 

sobre a situação da Rua das Flores que necessita realizar a conclusão da 

obra que foi iniciada nesta via; comentou sobre a situação do postinho de 

saúde no Bairro Vila Sorocabana que necessita tomar providências com 

relação à higiene no local; endossou as palavras do edil Sivaldo Miguel dos 

Santos com relação aos reparos realizados no calçamento e nos banheiros 

do Terminal Rodoviário Armando Ibrahim na qual parabenizou o edil 

Sivaldo Miguel dos Santos pela sua atitude para a realização desses reparos 

neste local; como também aludiu sobre a obra do telhado da escola 

municipal do Bairro Manoel da Nóbrega que o mesmo executou o serviço; 

comentou sobre o Requerimento nº 56/14 de autoria da vereadora Neide 



Hipólito que solicita informações sobre o ESF - Estratégia Saúde da 

Família na qual parabenizou a mesma pela matéria ora apresentada; 

finalizou convidando a todos para prestigiar a próxima Sessão Ordinária no 

dia 10 de dezembro do corrente ano às 19:00   horas que   será  realizada  a   

a eleição da Mesa  Diretora para  o Biênio  2015/2016. A vereadora Neide 

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

primeiramente parabenizou o Professor Roberto Paganini Marietto por ser 

um grande profissional; comentou que na sessão passada fez uma menção 

com relação à situação do postinho de saúde no Bairro Vila Sorocabana na 

questão da falta de higiene no local na qual aludiu que o problema já foi 

resolvido; comentou sobre as proposituras de sua autoria; comentou sobre a 

Rua Araci que se encontra deteriorada na qual está dificultando o acesso  

dos moradores devido as enormes  crateras na qual solicitou ao órgão 

competente  providências. 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 o edil Sivaldo Miguel dos Santos 

que em sessão passada apresentou a matéria referente à falta de  

farmacêutico para atender no ESF  -  Estratégia  Saúde da Família no 

Bairro  Vila Batista, aludiu  que esse  mesmo   problema  vem   

acontecendo no   ESF  - Estratégia Saúde  da  Família   no    Bairro Vila 

Sorocabana; parabenizou a vereadora Neide Hipólito  pela  sua conquista 

com  relação a  limpeza periodicamente no postinho de saúde   no  Bairro 

Vila  Sorocabana; comentou  sobre  a instalação da tubulação  no Bairro 

Fazenda  São José nas  proximidades  da chácara Nossa Senhora Aparecida  

na qual  está  cedendo e necessitando de manutenção com  urgência;  

comentou sobre a  Rua  São Francisco no Bairro Fazenda São Jose que  até   

a presente  data não  foi  realizado  reparos na via, pedido  esse feito  pela  

vereadora e reiterado pelo edil Sivaldo  Miguel  dos  Santos na  qual 

solicitou ao Departamento Municipal de Obras  as devidas providências; 



parabenizou a 2º Festa Okinawana no município de  Pedro  de Toledo  na 

qual  parabenizou  o edil  Sérgio Shindin Tawata, o Senhor Nelson Tawata,  

a Senhora Solange Kanashiro, o edil  Sivaldo  Miguel dos Santos e  sua 

equipe que trabalharam na organização  da festividade; comentou sobre o 

Curso do PEC  na qual esclareceu que  houve um  atraso no pagamento  da 

segunda parcela para os alunos que  participaram do curso, pois a mesma 

entrou em contato  com  a  secretaria onde informaram que  houve um erro  

no repasse  da Prodesp, mas que em  breve irá efetuar o  pagamento.   O 

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

de todos; primeiramente agradeceu em nome da Comissão da Organização 

da 2º Festa Okinawana, os edis estiveram presente na festa, como também   

agradeceu o edil  Sivaldo e sua equipe  que  contribuíram  na  organização 

do evento  e a equipe da Nova  Limpeza;  comentou   que  esteve  

juntamente  com os    edis: José   Roberto Esteves,  Dourivaldo de Rosa 

Moreira, Valmir dos Santos   e   José Lopes  de  Souza  vistoriando as  

obras das   Ruas: Shozem Miyasiro  e Antônio Andriolli; comentou que 

infelizmente  tem pessoas que andam denegrindo  a imagem  dos edis desta  

Casa   de  Leis,  sem ter conhecimento  do  nosso trabalho; parabenizou a 

Senhora Rosemeire  da Silva Carvalho – Departamento  Municipal  de 

Estradas  pelo  trabalho que  vem  desempenhando no nosso  município  e  

aproveitou para  solicitar para dar  uma atenção aos  Bairros:  Colina   

Verde  e   Ribeirão  do   Luiz II que estão necessitando de  reparos  com  

urgência  nas estradas;  comentou  que em breve  será realizada a obra  de  

pavimentação na Rua  Maria Ribeiro Resterich; comentou  sobre a 

propositura desta Casa  de  Leis que foi atendida  referente a  instalação de 

torre  de telefonia móvel da  vivo  para atender  os bairros   do município;  

comentou que  no dia 10  de  dezembro  do  corrente  ano será  realizado a  

eleição  da Mesa Diretora  e  que o vitorioso  desta batalha   representará 

nossa Casa  de Leis  com  dignidade.  O Senhor Presidente solicitou ao 



Vice-Presidente Senhor José Roberto Esteves para ocupar o seu lugar para 

poder fazer o uso da tribuna livre. O vereador Paulo Eduardo Alves 

Ferreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu 

comentários sobre os moradores do Bairro Manoel da Nóbrega que vem 

reclamando da questão da falta de energia elétrica, onde os mesmo estão  

tendo problemas com as  linhas  de telefonia fixa na qual ficam mudos  por 

várias  semanas, mas que já foi  encaminhado um  e-mail  a Empresa  Vivo 

para averiguação; comentou que foi protocolizado  nesta  Casa  de Leis um 

abaixo-assinado  dos moradores  do  Bairro Água Parada na qual estão 

reivindicando a  abertura  da estrada principal na qual será encaminhado ao  

Senhor Prefeito  Municipal para tomar providências o mais breve possível; 

comentou sobre a questão da pavimentação da via  do segundo  trevo da 

cidade que a obra  está em  tramitação;  comentou sobre  a instalação de 

torre de telefonia  móvel  no nosso município  que  irá  atender os bairros e  

que breve será concretizado  esse  beneficio na qual parabenizou todos  os   

edis desta Casa  de Leis  pelo empenho e dedicação nesta conquista; 

comentou sobre as proposituras de sua autoria; solicitou ao Senhor 

Presidente para encaminhar um ofício ao Senhor  Prefeito Municipal para 

prestar esclarecimentos sobre as férias  coletivas  dos funcionários do ESF -  

Estratégia  Saúde  da  Família  na qual  solicitou apoio  dos nobres    edis 

nesta situação, como também sugeriu uma reunião com  o Senhor  Prefeito 

e o  Diretor Municipal de Saúde perante essa situação; finalizou  

parabenizando o edil Sergio  Shindin  Tawata e  as demais   equipes  pela   

organização  da  2º Festa  Okinawana no município de Pedro de Toledo, 

como  também pela recepção e  parabenizou  o  edil  Sivaldo  e  sua equipe 

que  também ajudaram na organização da  festa.  Não havendo 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 10 de 

dezembro 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. 

 

 


