
ATA: Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2014, realizou-se a 12º 

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 Ordinária realizada no dia 13 de agosto do corrente ano, o pedido 

foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado, foi colocada em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. Passou-

se ao Expediente: Projeto de Lei nº. 38, de 22 de agosto de 2014 de autoria 

do Senhor Prefeito Municipal que “Concede revisão geral aos servidores e 

agentes políticos da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, e dá outras 

providências”, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de 

Resolução nº. 04 de 21 de agosto de 2014 de autoria da Mesa Diretora que 

“Dispõe sobre a alteração de dispositivos do Regimento Interno da Câmara 

e dá outras providências”. Requerimento nº. 34/14 de autoria dos 

vereadores Valmir dos Santos, Sivaldo Miguel dos Santos e José Roberto 

Esteves, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento 

nº. 35/14 de autoria dos vereadores Valmir dos Santos, Sivaldo Miguel dos 

Santos, José Roberto Esteves, José Lopes de Souza e Sergio Shindin 

Tawata, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento 

nº. 36/14 de autoria dos vereadores Valmir dos Santos e Sivaldo Miguel 

dos Santos, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimentos 

nº. s 37 e 39/14 de autoria do vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi 



lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 38/14 de 

autoria do vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). O vereador José Lopes de Souza fez um 

requerimento verbal para que encaminha-se ofício a Concessionária de 

Energia Elétrica – Elektro solicitando que a mesma envie respostas dos 

requerimentos de autoria dos edis desta Casa de Leis, o pedido foi 

submetido a deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade. Indicações nº. 168, 169 e 170/2014 de autoria do vereador 

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

Poder Executivo). Indicações nº. 171 e 172/2014 de autoria do vereador 

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

Chefe do Poder Executivo). Indicação nº. 173/2014 de autoria dos 

vereadores Sivaldo Miguel dos Santos, Valmir dos Santos e Débora 

Cristiane de Almeida foi lido, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Moção de Congratulação nº. 19/2014 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). O vereador José Roberto Esteves fez um requerimento 

verbal, solicitando que encaminhe ofício as famílias manifestando seu 

pesar pelo falecimento da Senhora Alessandra Pinoza e falecimento da 

jovem Tamires, o pedido foi submetido a deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade. Terminado o Expediente passou-

se ao Temário Livre. O vereador Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre a 

Indicação nº. 173/14 de sua propositura e dos demais vereadores Valmir 

dos Santos e Débora Cristiane de Almeida referente à extensão de 

instalação de rede de água na escola municipal e o postinho de saúde no 



Bairro Marianos; parabenizou os edis Sergio Shindin Tawata  e José Lopes 

de Souza pelas obras que estão sendo realizadas no município; comentou 

sobre a quantidade de proposituras que são encaminhadas ao Senhor  

Prefeito Municipal e que não estão sendo atendidas pelo mesmo na qual os 

vereadores estão sendo cobrados pela população; finalizou comentando 

sobre um cidadão que reside no Bairro Morro Branco que fez a doação de 

cascalho para o município a fim da Administração Municipal utilizar no 

reparos de estradas e vias da cidade. O vereador Valmir dos Santos fez o 

uso da palavra, agradeceu a presença de todos; primeiramente agradeceu o 

empenho do Senhor Prefeito Municipal por ter atendido o seu pedido 

referente a realização e execução de obra no bairro Braçinho; parabenizou 

o Senhor Marcos, mais conhecido como Marquinhos pelo serviço 

realizado, aludiu que é um excelente profissional e que o mesmo fez um 

ótimo trabalho nos Bairros: Braço Grande e Braçinho;  comentou que 

iniciou a obra tapa buraco no Bairro São Lourencinho, como também o 

Senhor Prefeito atendeu ao pedido de reforma na escola municipal do 

Bairro e aludiu sobre os demais pedidos que foram atendidos pelo mesmo; 

comentou sobre a questão das horas extras dos funcionários do Bairro São 

Lourencinho, que a Administração Municipal ainda não tomou nenhuma 

providência e que nós edis precisamos ajudar esses funcionários; comentou 

que a Diretora Municipal de Estradas está empenhada na recuperação das 

estradas do município; finalizou comentando que esteve presente no 

Departamento Municipal de Educação participando de uma reunião, onde a 

Diretora da Educação convidou alguns diretores e mostrou o material farto 

que tem no departamento. O vereador José Roberto Esteves fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o Senhor Prefeito 

Municipal pela reforma do postinho de saúde no Bairro São Lourenço, 

aludiu que infelizmente em dias de chuvas está dando infiltração no 

postinho de saúde recém reformado; comentou que participou de uma 



reunião onde estava presente o Deputado Federal Nelson Marquezelli, 

aludiu que o mesmo ajudou muito o nosso município e citou que nós temos 

que ajudar os candidatos que ajudaram o nosso município; o edil indagou 

sua indignação com relação às atitudes de alguns indivíduos perante os 

vereadores e o Senhor Prefeito Municipal; comentou sobre o falecimento 

da Senhora Alessandra Pinoza na qual deixou seu pesar a família. O 

vereador Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; teceu comentários que esteve juntamente com edis José 

Lopes de Souza e Sivaldo Miguel dos Santos visitando a obra de 

pavimentação na Rua Shozem Miyashiro e parabenizou o edil Sergio 

Shindin Tawata pela conquista desta emendar parlamentar destinada a esta 

obra; comentou que em breve iniciará a obra de pavimentação na Rua 

Antônio Andreoli e a obra da Creche Municipal no Bairro da Vila Batista; 

parabenizou os demais edis desta Casa de Leis pelas emendas 

parlamentares conquistadas para o progresso do nosso município; 

comentou sobre a visita à Rua 5 no Bairro Jardim Caju II, emenda 

parlamentar conquista pelo edil José Roberto Esteves através do Deputado 

Estadual Jorge Caruso destinado a obra de pavimentação desta via na qual 

parabenizou o edil pela grande conquista; comentou sobre a propositura de 

sua autoria; finalizou comentando sobre a postura do edil José Lopes de 

Souza referente ao seu candidato a Presidência da República –  Pastor 

Everaldo na qual aludiu sobre a entrevista do mesmo. A vereadora Débora 

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

teceu comentários sobre a Rua Projetada C no Bairro Água Parada que 

necessita de instalação de dois braços de luz para melhor atender a 

comunidade local; comentou que iniciou as inscrições de cursos no CRAS; 

finalizou comentando sobre o debate no canal Bandeirantes entre os 

candidatos a Presidência da Republica. O vereador Sérgio Shindin Tawata 

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



sobre a Eleição/2014; comentou sobre a visita de três pré-candidatos a 

Deputados Federais: Samuel Moreira, Nelson Marquezelli e Walter Ihoshi 

ao nosso município; comentou sobre o comércio, localizado na Avenida 

Brasil que está realizando uma reforma na qual está se excedendo na qual 

temos que ter respeito com o município e também com os companheiros, 

como também citou sobre as vias da referida avenida, pois a Administração 

Municipal precisa ter um pouco de carinho porque neste trecho transitam 

turistas e munícipes; agradeceu a colaboração do Deputado Estadual 

Luciano Batista por concedido aos alunos da APAE de Itariri e Pedro de 

Toledo uma visitação ao aquário Aqua Mundi em Guarujá; comentou que 

espera que Administração Municipal possa em breve estar realizando a 

obra no Bairro Colina Verde; agradeceu o Senhor Gerson Bezerra e o 

Presidente do Bairro Marianos - Sr. Roberto pela realização do torneio de 

sueca na qual a dupla campeã foi o irmão da vereadora Neide Hipólito 

juntamente com o Senhor Antônio na qual parabenizou os mesmos pela 

conquista; finalizou aludindo para nós agirmos com a razão nesta 

Eleição/2014.  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; parabenizou a vereadora Débora 

Cristiane de Almeida pela conquista dos cursos: Almoxarifado e Técnicas 

de Vendas que irá beneficiar e qualificar muitas pessoas do nosso 

município; comentou sobre a abertura da passagem da via do Bairro Água 

Parada para dar acesso a via do Bairro Jardim Caju II na qual o proprietário 

do terreno fez um acordo com a Prefeitura Municipal; finalizou 

comentando que esteve na Assistência Social participando de uma reunião 

do Conselho Municipal de Assistência na qual foi discutido a situação do 

Centro de Referência Social – CRAS 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. 

38/2014 que “Concede revisão geral aos servidores e agentes políticos da 

Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, e dá outras providências”, foi 

lido e opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto de Lei nº. 

38/2014 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). Não 

havendo mais 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 setembro do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor 

Presidente encerrou a sessão às 21h00. Para constar, eu Secretário lavrei a 

presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 


