
ATA: Aos cinco dias do mês de junho de 2013, realizou-se a 9º 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 edil 

Valmir dos Santos solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, 

foi submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 354/2013 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 31, de 04 de 

junho de 2013 que “Autoriza o Poder Executivo a fazer concessão de 

direito real de uso e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes. Ofício nº 163/2013 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 32, de 03 de junho de 2013 que 

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial” no valor de 

R$39.500,00, destinado a despesas de pagamento de vencimentos dos 

professores readaptados, foi lido, na qual o edil Valmir dos Santos solicitou 

que fosse pautado na Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação 

do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. Ofício nº 

164/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto 

de Lei nº 33, de 03 de junho de 2013 que “Dispõe sobre abertura de crédito 

adicional suplementar” no valor de R$2.400,00 que concede aumento de 

subvenção social a entidade, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Ofício nº 329/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

que encaminha Projeto de Lei Complementar nº 02, de 21 de maio de 2013 

que “Altera dispositivo da Lei Complementar nº 056, de 26 de junho de 

2009 e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Projeto de Resolução nº 05/2013 de autoria da Mesa Diretora 

que “Autoriza a contratação de estagiário mediante processo seletivo”, foi 

lido e encaminhado às Comissões Competentes. Projeto de Resolução nº 

06/2013 de autoria do vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira que “Altera 

dispositivos da Resolução nº 01/2002 e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. O edil Sergio Shindin solicitou a 

retirada do Projeto de Lei nº 32/13 devido ter sido protocolado hoje, no 

qual não houve tempo suficiente para ser analisado pelos edis, o pedido foi 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado pela maioria, o Projeto 



foi então retirado da Ordem do Dia. Requerimento nº 48/2013 de autoria do 

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

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº 46/2013 de autoria do edil Valmir dos 

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

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 

47/2013 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). Requerimento nº 49/2013 de 

autoria dos edis José Roberto Esteves, Sergio Shindin Tawata e Débora 

Cristiane de Almeida, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

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

Requerimento nº 50/2013 de autoria da Comissão de Justiça e Redação, foi 

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

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nºs. 125 a 127 e 

133/2013 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente 

a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 128 

e 129/2013 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a 

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

132/2013 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 130/2013 de 

autoria dos edis Valmir dos Santos, José Roberto Esteves e Sivaldo Miguel 

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

Executivo). Indicação nº 131/2013 de autoria do edil Sergio Shindin 

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

Executivo). Indicação nº 134/2013 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves 

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

Executivo). Indicações nºs. 135 e 136/2013 de autoria da vereadora Débora 

Cristiane de Almeida, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe 

do Poder Executivo). Ministério da Saúde encaminha liberação de recursos 

financeiros no valor de R$ 42.750,00, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). 

Ofício nº 285/13 oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que 

encaminha resposta de requerimento nº 09/13, foi lido, ciente a Casa 

(arquive-se). Ofício nº 284/13 oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de 

Toledo que encaminha resposta de requerimento nº 29/13, foi lido, ciente a 

Casa (arquive-se). Ofício nº 283/13 oriundo da Prefeitura Municipal de 

Pedro de Toledo que encaminha resposta de requerimento nº 28/13, foi 



lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 282/13 oriundo da Prefeitura 

Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta de requerimento nº 

27/13, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 279/13 oriundo da 

Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta de 

requerimento nº 12/13, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 278/13 

oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha 

resposta de requerimento nº 11/13, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). 

Ofício nº 277/13 oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que 

encaminha resposta de requerimento nº 06/13, foi lido, ciente a Casa 

(arquive-se). Ofício nº 276/13 oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de 

Toledo que encaminha resposta de requerimento nº 05/13, foi lido, ciente a 

Casa (arquive-se). Ofício nº 275/13 oriundo da Prefeitura Municipal de 

Pedro de Toledo que encaminha resposta de requerimento nº 04/13, foi 

lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 274/13 oriundo da Prefeitura 

Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta de requerimento nº 

03/13, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 271/13 oriundo da 

Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta de 

requerimento nº 01/13, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 285/13 

oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha 

resposta de requerimento nº 09/13, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). 

Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. A vereadora Débora 

Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, teceu comentários a respeito das 

proposituras de sua autoria; aludiu sobre a visita de alguns membros da 

Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, onde foi solicitado alguns 

benefícios para o município, como academias ao ar livre, kits esportivos, 

entre outros; finalizou aludindo sobre o requerimento de nº 10/2013, cuja 

resposta ainda não veio e o prazo já se findou. O edil Sivaldo Miguel dos 

Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; pediu que o 

Senhor Presidente solicite aos nobres colegas que, antes de entregar suas 

proposituras, procure verificar junto as funcionárias da Secretaria se as 

mesmas ainda não foram solicitadas, pois já está acontecendo de ter 

proposituras repetidas, causando com isso, um mal entendido entre os edis; 

aludiu que o Departamento de Saúde está começando a dar sinais positivos 

e isso vem refletindo na população. O edil José Roberto Esteves fez o uso 

da palavra, aludiu sobre um tumulto ocorrido na Casa de Recuperação 

Terapêutica e, isso, se causou devido a delitos cometidos por um dos 

internados, por isso é necessário adequar as condições da clínica para dar 



um tratamento digno aos internados e também segurança à população; 

aludiu sobre o requerimento de nº 49/2013 de sua autoria e da vereadora 

Débora Cristiane de Almeida. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre o ofício especial 

que foi encaminhado aos órgãos competentes com relação a situação dos 

moradores do bairro do Braço do Meio que reivindicam rede de água no 

referido bairro; aludiu sobre uma obra que a Sabesp fez na Rua Dona 

Isabel, na qual deixou um buraco na rua e as lajotas fora do lugar, por isso, 

solicitou ao Senhor Presidente que oficie a mesma; aludiu sobre o 

requerimento nº 49/2013 de autoria dos edis José Roberto Esteves e Débora 

Cristiane de Almeida; ressaltou que já existe o Ministério Público e o 

Tribunal de Contas, que são órgãos responsáveis para apurar esse tipo de 

situação, e, não consegue entender o que a Comissão de Inquérito vai 

apurar se a questão em mérito são as contas da gestão anterior e, dentro da 

Comissão não tem nenhum contador. O edil José Lopes de Souza fez o uso 

da palavra, aludiu sobre uma visita que fez ao Deputado Rodrigo Moraes 

solicitando benefício para o município, no qual o mesmo destinou uma 

verba de R$150.000,00; comentou sobre um pedido de sua autoria que foi 

executado pelo Senhor Prefeito nos últimos dias. O edil Sergio Shindin 

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

registrado seus agradecimentos ao Dr. Fogaça pela realização da palestra 

sobre o Novo Código Florestal; lembrou a todos sobre o Dia Mundial do 

Meio Ambiente; aludiu sobre uma reunião do Partido do PSB que 

aconteceu em Miracatu onde foram contemplados com a verba de 

R$500.000,00 para investimentos na área de turismo; aludiu sobre as 

proposituras de sua autoria; endossou as palavras do edil José Roberto com 

relação ao ocorrido na clínica de recuperação e do edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira com relação à situação dos moradores do bairro do Braço do Meio. 

O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 

todos, convidou a todos para um sarau poético em comemoração ao 

centenário do poeta Vinícius de Moraes que acontecerá na Escola 

Municipal da Vila Batista às 19:00 horas; parabenizou o empenho da 

Diretora Elizabete Silva em resolver os pedidos solicitados; aludiu sobre 

um fato lamentável ocorrido no sábado (01/06) na festividade do Reisado 

do Bumba Meu Boi, organizado pelo Coordenador de Cultura, onde o 

público não compareceu no horário marcado para prestigiar o evento; 

parabenizou o mesmo pelo empenho na realização desta festa (pois estava 



muito bonito) e de outras festividades também, e, aproveitou para ressaltar 

a compreensão do coordenador de esportes Sr. Gerson Bezerra pelo atraso 

dos seus trabalhos, pois após a apresentação, daria início o Campeonato de 

Futsal; aludiu sobre as proposituras de sua autoria; comentou que o 

governo do estado vai ampliar a nossa Unidade Mista de Saúde; finalizou 

aludindo que está havendo falhas na divulgação dos eventos ocorridos na 

nossa cidade, no qual não foi convidado para a Palestra do Meio Ambiente 

com o Dr. Fogaça. 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; endossou as palavras da vereadora Débora 

Cristiane com relação a visita dos membros da Secretaria de Esportes de 

São Paulo à nossa cidade; aludiu sobre as palavras do edil Valmir dos 

Santos com relação ao não recebimento do convite para a Palestra do Meio 

Ambiente e, ressaltou que o convite foi feito em Plenário à todos os 

presentes, pelo edil Sergio Shindin e está registrado em ata; comentou que 

esteve na Casa de Recuperação Terapêutica no bairro do Braço do Meio, 

juntamente com os edis Sergio Shindin, José Roberto, Débora Cristiane, os 

membros da saúde e a vigilância sanitária, averiguando para adequar a 

situação; endossou as palavras do edil Sergio Shindin com relação à verba 

de R$500.000,00 destinado ao turismo e R$100.000,00 para a Festa “Cores 

e Sabores” do nosso município; finalizou reforçando que está negociando 

com o Executivo e Sabesp, com relação à situação da água para os 

moradores dos bairros do Braço do Meio, Vila São Jorge e Três Barras. 

Terminado o temário livre, passou-se ao Intervalo Regimental. Reaberta a 

Sessão. Passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas examinando a matéria 

referente ao Projeto de Lei nº 24, de 15 de abril de 2013 que “Altera a Lei 

Municipal nº 813, de 21 de janeiro de 2000 e dá outras providências”; 

opinam favoravelmente pela matéria em tela. O referido projeto foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-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 19 de junho do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor 

Presidente encerrou a sessão às 21h00min. Para constar, eu Secretário 

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



 

 

 

 


