
ATA: Aos três dias do mês de abril de 2013, realizou-se a 5º 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. O 
vereador José Lopes de Souza solicitou a dispensa da leitura da ata da 
sessão anterior, foi submetida à deliberação do Plenário, a ata foi colocada 
em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. 
Passou-se ao Expediente: Projeto de Lei nº 21/2013 de autoria do edil 
Valmir dos Santos que “Dispõe sobre denominação de via pública”, foi 
lido e encaminhado à Comissão Competente. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 02/2013 de autoria da vereadora Neide Hipólito que 
“Concede Título de Cidadão Honorário Pedrotoledense”, ao Sr. Marco 
Antonio da Silva, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de 
Decreto Legislativo nº 03/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane 
de Almeida que “Concede Título de Cidadão Honorário Pedrotoledense”, 
ao Sr. Rosalvo Palmeira da Silva, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2013 de autoria do edil José Roberto 
Esteves que “Concede Título de Cidadão Honorário Pedrotoledense”, ao 
Sr. Luiz Esteves, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de 
Decreto Legislativo nº 05/2013 de autoria do edil Sergio Shindin Tawata 
que “Concede Título de Cidadão Honorário Pedrotoledense”, ao Sr. 
Manoel Rodrigues Guino, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto 
de Decreto Legislativo nº 06/2013 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos 
Santos que “Concede Título de Cidadão Honorário Pedrotoledense”, ao Sr. 
Fábio Rogério de Souza, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia.  Projeto 
de Decreto Legislativo nº 07/2013 de autoria do edil Dourivaldo de Rosa 
Moreira que “Concede Título de Cidadão Honorário Pedrotoledense”, ao 
Deputado Federal Sr. Alexandre Leite, foi lido e encaminhado à Ordem do 
Dia. Requerimento nº 28/2013 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves 
Ferreira, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 
aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 
29/2013 de autoria do edil José Roberto Esteves, foi lido, discutido e 
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 
edilidade (encaminha-se). Indicações nºs. 69, 81 e 82/2013 de autoria do 



edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se 
ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 70 e 71/2013 de autoria do 
edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 
Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 72 a 74/2013 de autoria do edil 
Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se 
ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 75/2013 de autoria do edil José 
Roberto Esteves, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Indicação nº 76/2013 de autoria da vereadora Neide Hipólito, 
foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Indicações nºs. 77 a 80/2013 de autoria do edil Sergio Shindin Tawata, 
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Moção de Pesar nº 11/2013 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 Departamento 
de Saúde convida a toda à população para prestigiar a inauguração da Base 
do SAMU – 192, de Pedro de Toledo, que será realizada no dia 09 de abril 
do corrente ano, às 15h00, na Av. Marcelo Marietto, nº 690, neste 
município (arquive-se). Terminado o expediente passou-se ao Temário 
Livre. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu à 
presença de todos, comentou sobre as proposituras que em sua maioria são 
reparos  nas estradas e vias do município; aludiu sobre as proposituras de 
sua autoria; explanou sobre seus sentimentos com relação ao falecimento 
do parente da vereadora Débora Cristiane de Almeida; convidou todos os 
presentes para prestigiarem a Sessão Solene de Aniversário da cidade no 
dia 09 de abril do corrente ano no átrio da Câmara Municipal, na qual irá 
homenagear o Dr. Marcos Antonio com o Título de Cidadão 
Pedrotoledense e a Sra. Wilma com o Título de Amigo de Pedro de Toledo. 
O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença 
de todos; iniciou manifestando seus pesares à família da vereadora Débora 
Cristiane de Almeida; aludiu sobre a preocupação com relação às estradas 
rurais e vias do município, mas sabe que os órgãos competentes estão 
trabalhando em prol de reverter essa situação; parabenizou a equipe da 
Coordenação do Esporte pelo trabalho que vem realizando. O edil Valmir 
dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, iniciou 
aludindo sobre o trabalho árduo que os vereadores estão realizando, mas, 
em contrapartida, os pedidos enviados ao Chefe do Poder Executivo, em 
sua maioria, não estão sendo atendidos e isso está dificultando o trabalho 



dos vereadores; comentou sobre a situação do CONSEG que não está tendo 
apoio; aludiu sobre as proposituras de sua autoria; explanou sobre as 
dificuldades que os departamentos do município estão passando e, por isso, 
solicita que todos se reúnam para conseguir solução para as dificuldades; 
finalizou desabafando que todos os edis estão indicando, mas não está 
havendo uma resolução dos problemas. A vereadora Débora Cristiane de 
Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu ao 
Senhor Presidente, vereadores e demais funcionários pelas palavras de 
carinho e conforto com relação ao falecimento do seu tio; comentou que 
várias proposituras foram encaminhadas e até a presente data não obteve 
nenhuma resolutividade; comentou sobre a Indicação nº 72/13 de autoria 
do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira e também sobre a Indicação nº 80/13 
de autoria do edil Sergio Shindin Tawata; finalizou parabenizando ao 
Fundo Social pela Palestra “Ação do Coração”. O edil Dourivaldo de Rosa 
Moreira fez o uso da palavra, comentou que várias proposituras não estão 
sendo atendidas e que é necessário ter fé e muita paciência, pois tudo vai se 
resolver. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, iniciou aludindo 
que na sessão passada solicitou uma fiscalização dos veículos da 
cooperativa do transporte escolar, onde citou que é necessário que seja feita 
a manutenção tanto no material de trabalho como também nos veículos; 
comentou sobre o Pronto Socorro, na qual recebeu uma reclamação de um 
munícipe que foi passar no médico de plantão e, chegando lá foi informado 
que o mesmo só poderia atendê-lo duas (02) horas mais tarde, porque 
estava em horário de almoço, onde, na ocasião, o munícipe ameaçou 
chamar a polícia, e só assim ele pôde ser atendido; aludiu sobre a Indicação 
nº 82/13 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos e, ressaltou que nós 
vereadores devemos cobrar para que os nossos pedidos sejam atendidos; 
finalizou desejando os pesares à vereadora Débora Cristiane de Almeida. 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; deixou registrado a presença do Pastor Ailton que esteve na Câmara 
trazendo uma palavra de conforto; comentou sobre as proposituras de sua 
autoria; comentou sobre as estradas rurais que estão precárias, inclusive, o 
edil Sergio Shindin Tawata sugeriu que fizéssemos uma reunião com o 
responsável do Departamento de Obras e Estradas para tentar solucionar o 
problema; comentou que no dia 07 de abril de 2013 haverá um jogo festivo 



dos veteranos às 10h30min, aludiu sobre a inauguração da iluminação do 
campo de futebol que acontecerá no dia 10 de abril do corrente ano e 
também da Sessão Solene em comemoração ao 64º Aniversário de Pedro 
de Toledo que acontecerá no dia 09 de abril também do corrente ano. 
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 da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, examinando as 
matérias referente aos Projetos de Decretos Legislativos nºs. 01, 02, 03, 04, 
05, 06 e 07/2013 que “Concede Título de Cidadão Honorário 
Pedrotoledense”; opina favoravelmente pelas matérias em tela. Os 
referidos projetos foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do 
Plenário, foram 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 17 de abril do corrente ano 
ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 20h40min. Para 
constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 
Senhor Presidente. 


