
ATA: Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2013, realizou-se a 20º 

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 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 353/2013 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 61/2013 que 

“Dispõe a abertura de crédito adicional especial” no valor de R$173.804,92 

destinado a construção da coberta da quadra escolar EMEF “Profº Dirceu 

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

773/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto 

de Lei nº 59/2013 que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio e 

dá outras providências”; foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. O Senhor Presidente solicitou que o edil Valmir dos Santos 

conduzisse o Senhor Prefeito e a 1ª Dama para adentrarem no Plenário. 

Requerimentos nºs. 107, 108 e 109/2013 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). 

Requerimento nº 110/2013 de autoria dos edis Dourivaldo de Rosa Moreira 

e Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, discutido e submetido à deliberação 

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

Requerimentos nºs. 111 e 112/2013 de autoria da vereadora Débora 

Cristiane de Almeida, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação 

do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). O edil José Roberto Esteves fez um pedido verbal ao 

Senhor Presidente solicitando reparos nas lajotas sextavadas na Rua Sueli 

Paganini Ribeiro, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade. Indicações nºs. 232 e 234/2013 

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

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 235 e 

236/2013 de autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 



(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 238/2013 de 

autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 233/2013 de autoria dos edis 

Sivaldo Miguel dos Santos e José Roberto Esteves, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 237/2013 de 

autoria do edil Sergio Shindin Tawata, foi lida, ciente a Casa (encaminha-

se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 239/2013 de autoria do edil 

Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº 34/2013 de autoria 

do edil José Roberto Esteves, foi lida, discutida e submetida à deliberação 

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

Moção de Congratulação nº 35/2013 de autoria dos edis Paulo Eduardo 

Alves Ferreira e Débora Cristiane de Almeida, foi lida, discutida e 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº 36/2013 de autoria 

do edil 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 

Senhor Presidente concedeu o uso da palavra ao Senhor Prefeito Municipal. 

O Senhor Sergio Yasushi Miyashiro Prefeito Municipal, fez o uso da 

palavra, aludiu que esta é a melhor equipe do Legislativo com quem já 

trabalhou; comentou que todos devem unir as forças em prol do 

crescimento e desenvolvimento do nosso município; aludiu que no ano que 

vem será implantado a Escola integral de 1ª a 5ª série e também a Escola da 

Família, entre ouros projetos; comentou que está trabalhando dia e noite 

para o benefício da cidade e finalizou parabenizando o JORI. O edil Jose 

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

comentou sobre as placas de identificação colocadas na Unidade do Pronto 

Socorro e pelo bom trabalho realizado pelo Diretor da Saúde Sr. Caliba; 

convidou a todos os presentes para estarem prestigiando o Show de Luta 

Livre, que será realizado no Ginásio de Esportes, no dia 21 de dezembro do 

corrente ano, à partir das 21h00, e o ingresso será um quilo de alimento; 

parabenizou o trabalho realizado pelo Senhor Prefeito. O edil Sivaldo 

Miguel dos Santos fez o uso da palavra, aludiu que recebeu algumas 

reclamações sobre o trabalho dos verdinhos e foi averiguar, no qual 

constatou que a equipe não deixou de realizar a tarefa, mas foram fazer 

outros trabalhos dentro da cidade; parabenizou o trabalho realizado pelo 



Senhor Prefeito; deixou registrado seus parabéns aos Policiais Militares 

(Capitão Sr. Sebastião José de Oliveira, Soldado Sra. Walkiria Panicalli, 

Soldado Sr. Sérgio dos Santos e Soldado Sr. Anderson Fabiano Pupo 

Fernandes) pela realização do Programa PROERD em nosso município. O 

edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, agradeceu o Deputado 

Rodrigo Morais pela verba de R$100.000,00 destinado para infra-estrutura; 

aproveitou a presença do Senhor Prefeito para cobrar as respostas de suas 

proposituras que até agora não foram atendidas. O edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; citou um fato 

ocorrido com relação a uma vaga na ambulância para um munícipe, no qual 

parabenizou o Diretor da Saúde Sr. Caliba pela atenção e por ter sido 

prestativo resolvendo assim a questão. A vereadora Débora Cristiane de 

Almeida, fez o uso da palavra, aludiu sobre os recursos recebidos para 

serem investidos no município; parabenizou o Grupo de Dança UPT e 

também o Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento Sr. 

Nelson Tanahara pelo trabalho que vem realizando; comentou sobre sua 

desfiliação do PTB e filiação ao Partido da Solidariedade como Presidente. 

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

todos; aludiu sobre uma visita que fez à APAE em São Paulo, juntamente 

com a vereadora Débora, a Diretora da Educação Sra. Cléia e a Diretora da 

Assistência Social Sra. Neusa Kanashiro, cujo objetivo foi a inclusão 

social; aludiu sobre os recursos recebidos para serem investidos no 

município; comentou sobre o fortalecimento do SEBRAE em busca de 

capacitação e conhecimento; finalizou comentando sobre o esforço da 

Diretora da Educação Sra. Cléia em implantar a lousa digital nas salas de 

aula do nosso município. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos, aludiu sobre o Projeto de Lei nº 58/13 que 

trata da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e, explicou que 

existem trâmites para a aprovação de um projeto, pois o mesmo precisa ser 

estudado, analisado e se preciso corrigido para depois ser aprovado, e esse 

processo visa somente o benefício do município; fez uma comparação entre 

a nossa cidade e cidade vizinha de Miracatu onde chegou a faltar merenda 

escolar, e isso é o reflexo da administração; comentou sobre a APAE  e a 

inclusão social. 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; parabenizou o trabalho que a 1ª Dama vem 



realizando; parabenizou a Associação de bairro dos Marianos pela atitude 

ativa e sobre o início do campeonato de sueca; parabenizou o edil Sivaldo 

pela Moção ao Programa PROERD; aludiu sobre a precariedade das 

estradas devido às chuvas e parabenizou o empenho e trabalho do Senhor 

Nelson Tanahara para tentar amenizar essa situação; comentou sobre a 

cobrança dos munícipes a respeito da arrumação da entrada da cidade e 

explicou que o Poder Executivo só está esperando a liberação de verba para 

iniciar a obra; aludiu sobre a reunião proveitosa que os vereadores tiveram 

com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município; 

finalizou parabenizando todos os atletas que participaram do JORI (Jogos 

Regionais do Idoso). 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. A 

Comissão de Justiça e Redação examinando a matéria referente ao Projeto 

de Lei nº 55/2013 que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

antidrogas no Município”, opina favoravelmente pela matéria em tela. Foi 

dispensado a leitura do referido projeto. O projeto foi 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 por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento examinando as matérias 

referente ao Projeto de Lei nº 57/2013 que “Concede isenção de tributos 

municipais à  SABESP e dá outras providências”, e Projeto de Lei nº 

58/2013 que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e dá outras 

providências”, opinam favoravelmente pelas matérias em tela. Foi 

dispensado a leitura dos referidos projetos. Os projetos foram lidos, 

discutidos 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, Dourivaldo de Rosa 

Moreira, votou sim e o Senhor Presidente votou sim, sendo aprovados por 

unanimidade pela edilidade (encaminham-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 11 de dezembro do corrente ano ás 19h00 horas. O 

Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h43min. Para constar, eu 

Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


