
ATA: Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2014, realizou-se a 8º 

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 Lopes de Souza 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. 110/2014 

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

21, de 29 de abril de 2014 que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 

para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2015 e dá outras providências” foi lido e encaminhado as 

Comissões Permanentes.  Requerimentos nº.s. 20 e 21/2014 de autoria do 

edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidos, discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Indicação nº. 114/2014 de autoria do vereador Valmir 

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

Executivo). Indicações nº.s 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 122/2014 de 

autoria do vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, ciente a 

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

121/2014 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº. 

13/2014 de autoria dos edis Dourivaldo de Rosa Moreira, Sivaldo Miguel 

dos Santos, José Lopes de Souza, José Roberto Esteves, Sérgio Shindin 

Tawata e Valmir 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 

Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, teceu comentários sobre 

o Programa Minha Casa Minha Vida na qual citou sobre as casas populares 

que ainda não foram entregues e que foi aprovado nesta Casa de Leis, o 

valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a cobertura “telhado” das 

referidas casas, pois as mesmas estão prontas e os vândalos estão 

destruindo na qual aludiu que se faz necessário tomar devidas providências 

com urgência para que os moradores contemplados possam tomar posse; 

comentou que esteve participando de uma palestra, realizada em São Paulo 

no Hotel Transamérica, aludiu que a palestra enriqueceu o seu 

conhecimento político; comentou que na sessão passada foi apresentada 

uma Moção de Repúdio nº. 12/14 de sua autoria e dos demais vereadores: 

José Roberto Esteves, José Lopes de Souza e Sivaldo Miguel dos Santos na 

qual a moção consta os nomes das pessoas que foram repudiadas e que esse 

fato gerou muita polêmica; finalizou citando que os vereadores 

apresentaram a moção de repudio devido ao acontecimento ocorrido, onde 

a matéria foi aprovada por unanimidade. O vereador José Roberto Esteves 

fez o uso da palavra, teceu comentários sobre a Moção de Repúdio nº. 

12/14 de sua autoria e dos demais vereadores: Dourivaldo de Rosa Moreira, 

José Lopes de Souza e Sivaldo Miguel dos Santos apresentada em sessão 

passada, aludiu que a moção foi dada devido à falta de respeito com os 

edis, mas que admira o trabalho das professoras Edilene e Ariane; 

comentou que na sessão passada aludiu sobre um fato ocorrido com um 

agente policial que abordou o edil e que novamente foi abordado pelo 

mesmo agente policial em frente a sua residência devido licenciamento 

atrasado do veiculo na qual novamente tomará as devidas providencias; 

parabenizou os professores da rede municipal pelo excelente trabalho que 

vem desempenhando; comentou que esteve no Palácio dos Bandeirantes 

juntamente com os edis: Valmir dos Santos, Sérgio Shindin Tawata, 



Dourivaldo de Rosa Moreira e José Lopes de Souza na assinatura de 

emendas parlamentares onde os vereadores conseguiram recursos para o 

município e aludiu que os edis desta Casa estão trabalhando e buscando 

recursos; parabenizou o Senhor Prefeito Municipal que através da 

Secretaria de Turismo será realizada a reforma no segundo trevo do 

município; comentou que esteve na CDHU e que já foi efetuado o 

pagamento do terreno para a construção de 105 (cento e cinco) casas 

populares, sendo que uma parte será para as pessoas que estão na área de 

APP e a outra parte para quem não tem residência e baixa renda; comentou 

que o município precisa gerar emprego na qual sugeriu para estarmos 

buscando empresas para investir no nosso município com objetivo de 

geração de emprego e renda; comentou que esteve na Caixa Econômica 

Federal juntamente com os edis: Sivaldo Miguel dos Santos e Dourivaldo 

de Rosa Moreira para verificar a situação do FGTS na qual explicou como 

será realizado a retirada do fundo de garantia no município de Pedro de 

Toledo na qual iniciará a partir do dia 09 de junho do corrente até o do mês 

de agosto; comentou sobre o Requerimento nº.  20/14 de autoria do edil 

Paulo Eduardo Alves Ferreira que requer informações a Empresa Sabesp 

sobre a instalação de rede de água e esgoto no loteamento Dagoberto 

Marietto no Bairro Cerâmica; agradeceu o Senhor Silvio José Batista pelo 

convite para a recepção do Deputado Federal Paulo Texeira - PT e a ex- 

prefeita de Registro a Senhora Sandra Kennedy; finalizou aludindo que o 

trabalho dos vereadores desta Casa de Leis é trazer melhorias para o nosso 

município.  O vereador José Lopes de Souza fez o uso da palavra, deixou 

seus agradecimentos ao Deputado Estadual Rodrigo Morais por ter 

contemplado o município com uma emenda parlamentar no valor de R$ 

100.000,00 destinado para a realização de obra na Rua Antonio Anciões. A 

vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, teceu comentários sobre o 

significado da palavra “repúdio” e aludiu que temos que pensar antes de 



repudiar uma pessoa; comentou que os vereadores estão trabalhando muito 

em busca de recursos para o município; parabenizou os jovens atletas pela 

homenagem; finalizou comentando sobre a propositura de sua autoria.  O 

vereador Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, primeiramente 

fez esclarecimento aludindo que nenhum vereador é contra os professores e 

que tem muito que aprender com os mesmos; endossou as palavras do edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira com relação às casas populares; comentou que 

recebeu uma emenda parlamentar através do seu deputado destinado à 

saúde; parabenizou o Senhor Eleazar Muniz Júnior pela homenagem; 

finalizou parabenizando o Senhor Silvio José Batista pelo evento realizado 

na qual trouxe para a nossa cidade o Deputado Federal Paulo Texeira - PT 

e a ex- prefeita  de Registro a Senhora Sandra Kennedy. A vereadora 

Débora Cristiane de Almeida o uso da palavra, teceu comentários sobre a 

sessão passada à respeito da Moção de Repúdio nº. 12/14, aludiu que 

falhou devido não ter ouvido a outra parte e que se houve o desrespeito 

como foi informado pelos edis não agiram corretamente, pois somos 

vereadores até o ano 2016 e que no exercício da nossa função devemos ser 

respeitado; comentou sobre as estradas que se encontram intransitável 

devido aos buracos sem condições de acesso; comentou sobre o transporte 

coletivo que não está instituído no município; comentou que esteve no 

Departamento Municipal de Obras solicitando informações sobre as casas 

populares; comentou que no município não tem um Centro de Controle de 

Zoonoses na qual os animais de grande porte ficam soltos nas vias da 

cidade, trazendo grande transtorno e risco aos moradores; comentou sobre 

o pedido feito em sessão passada pelo edil Paulo Eduardo Alves Ferreira 

referente reparos nos telefones públicos nos bairros e que até a presente 

data não foi realizado o serviço; comentou sobre a praça, localizada em 

frente a Prefeitura Municipal que encontra-se sem iluminação pública e 

aludiu que são vários fatores que precisam de melhorias; finalizou 



parabenizando os edis pelos os recursos que conseguiram para o município. 

O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente o Senhor José Roberto 

Esteves para que ocupasse 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; primeiramente comentou sobre o 

falecimento do jovem Andris Bento Dias, na qual lamentou a perda da 

família; comentou a respeito do transporte coletivo que atende os bairros 

Amoreiras e Marianos na qual moradores vêm sofrendo devido às péssimas 

condições do ônibus, como também não está passando nos bairros, onde os 

moradores ficam a espera do transporte e aludiu também que foi cortado o 

transporte que estava atendendo o bairro Fazenda São José na qual solicitou 

apoio dos nobres edis para essa luta para poder sanar esse problema; 

comentou sobre as proposituras de sua autoria; comentou sobre a 

participação dos atletas da terceira idade nos Jogos Regionais do Idoso - 

JORI na qual agradeceu em nome da Senhora Nenê por está acompanhando 

e incentivando nossos idosos; finalizou comentando que no dia 18 de maio 

do corrente ano esteve em Santos com um grupo de pessoas participando 

da corrida 10 km da Tribuna. O vereador Sérgio Shindin Tawata fez o uso 

da palavra, fez agradecimento aos parceiros pela emenda parlamentar 

destinada ao município na qual agradeceu em especial o Deputado Federal 

Walter Hiroshi pelo recurso no valor de R$ 100.000,00 destinado à 

infraestrutura - reurbanização da Rua Shozem Miyashiro; R$ 100.000,00 

destinado à aquisição de equipamentos para a unidade de saúde e também 

agradeceu o Deputado Federal Luciano Batista pelo recurso no valor de R$ 

100.000,00 destinado à aquisição de equipamentos agrícola e, aludiu que 

juntamente com os produtores rurais estarão em Holambra fazendo uma 

visita técnica e trazendo equipamento de grande importância para 

agricultura familiar; comentou que participou de uma reunião juntamente 

com a Dona Neusinha na qual a mesma precisa concluir um trabalho junto 



ao Departamento Municipal de Agricultura com o projeto “Cidade 

Solidária”, pois há uma verba no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais) que precisa de uma cooperativa e aludiu que graças a toda equipe 

estão executando esse trabalho para dar capacitação aos agricultores para 

que consigam alavanca a cozinha industrial e a regularização do SIM; citou 

que na nossa vida pessoal, profissional e política temos sempre que buscar 

a verdade, antes de qualquer julgamento e aludiu que está apto a errar e 

acertar e que errar faz parte do ser humano; finalizou parabenizando a 

todos que trabalham em prol do município.  O vereador Valmir dos Santos 

fez o uso da palavra, fez agradecimento em especial ao Deputado Estadual 

Jooji Hato pelo recurso ao município no valor de R$ 150.000,00 destinado 

a passarela no Bairro São Lourenço; como também agradeceu o Deputado 

Estadual Samuel Moreira por ter contemplado a unidade de saúde do 

município com uma máquina de raio X; aludiu sobre a emenda parlamentar 

no valor de R$ 150.000,00 destinada a pavimentação das vias do município 

concedida pelo Deputado Estadual Jorge Caruso e comentou sobre os 

demais recursos destinados ao município; parabenizou o Senhor Marcos – 

Coordenador Municipal de Cultura pelo trabalho que vem desempenhando 

e agradeceu os funcionários desta Casa de Leis, vereadores presentes, 

Padre Basílio e a comunidade pela recepção da imagem da Nossa Senhora 

Aparecida; comentou que os caixas eletrônicos do Banco do Brasil não 

estão funcionando a partir  das 18h 00 e que somente esse banco presta 

serviço na cidade e que precisa ser de qualidade ou temos que buscar outro 

banco para que atenda as necessidades da nossa população; endossou as 

palavras dos edis com relação ao transporte coletivo; comentou sobre a 

praça localizada nas proximidades do Terminal Rodoviário que encontra-se 

sem iluminação; endossou as palavras da vereadora Débora Cristiane com 

relação aos animais de grande porte soltos nas vias do município; comentou 

sobre as vias e estradas do município que se encontram intransitável, 



prejudicando o acesso dos moradores; comentou sobre a participação da 

terceira idade no JORI e a participação dos jovens atletas que receberam a 

Moção de Congratulação nº. 13/14, aludiu que a participação dos mesmos 

eleva o nome do nosso município, mas que a situação da cidade está muito 

difícil; comentou sobre a sessão passada com relação a Moção de Repúdio 

nº. 12/14, aludiu que devido atitude das professoras foram repudiadas e que 

as mesmas desempenham um ótimo trabalho nas unidades escolares, na 

qual colocou a disposição dos professores da rede municipal e finalizou 

citando que todos vereadores estão aqui para apoiar o trabalho desses 

profissionais da educação. Terminado o Temário Livre e não havendo 

matérias para Ordem do Dia, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 

todos e convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 

11 de junho do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou 

a sessão às 21h30. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 


