
ATA: Aos seis dias do mês de fevereiro de 2013, realizou-se a 1º Sessão 
Ordinária do 1º ano Legislativo da 16º Legislatura da Câmara Municipal de 
Pedro de Toledo regimentalmente convocada para ás 20h 00 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. 
Passou-se ao Expediente: Ofício nº 008/2013 de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal encaminha Projeto de Lei nº 01, de 14 de janeiro de 2013 que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de R$ 
120.820,00, destinado a Iluminação do Campo de Futebol do município, 
foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 009/2013 de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 02, de 
14 de janeiro de 2013 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial”, no valor de R$96.751,07, destinado a pavimentação em blocos 
de concreto sextavado da Rua João Camilo Alves Ferreira do bairro Vila 
Guarani, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 010/
2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 
03, de 14 de janeiro de 2013 que “Dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional especial”, no valor de R$111.721,73, destinado a construção do 
Centro de Múltiplo Uso, foi lido e encaminhado às Comissões 
Competentes. Ofício nº 011/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 
encaminha Projeto de Lei nº 04, de 14 de janeiro de 2013 que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial”, no valor de R$206.816,65, 
destinado a Construção de Biblioteca Municipal, foi lido e encaminhado às 
Comissões Competentes. Ofício nº 012/2013 de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal encaminha Projeto de Lei nº 05, de 14 de janeiro de 2013 que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”, no valor de 
R$2.987.942,46, destinado a execução de obras de revitalização de 
margens de córregos com implantação de estrutura de drenagem nos 
bairros: Jardim Caju II, Água Parada, Vila Guarani e Manoel da Nóbrega, 
foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 013/2013 de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 06, de 
14 de janeiro de 2013 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial”, no valor de R$252.077,60 destinado, ao Sistema de Esgotamento 
Sanitário, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 
014/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de 



Lei nº 07, de 14 de janeiro de 2013 que “Dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional especial”, no valor de R$126.438,89, destinado a atender as 
despesas com ampliação e reforma de unidades básicas de saúde, foi lido e 
encaminhado às Comissões Competentes.  Ofício nº 015/2013 de autoria 
do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 08, de 14 de 
janeiro de 2013 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial”, no valor de R$19.991,41, destinado a Construção de Pólo de 
Academia da Saúde no município, foi lido e encaminhado às Comissões 
Competentes. Ofício nº 020/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 
encaminha Projeto de Lei nº 09, de 18 de janeiro de 2013 que “Autorizo o 
Executivo Municipal a conceder subvenções sociais as entidades 
beneficentes e dão outras providências”, no valor de R$1.438.662,40, foi 
lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 031/2013 de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 10, de 
18 de janeiro de 2013 que “Reajusta salário dos médicos plantonistas”, foi 
lido e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 019/2013 de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei Complementar nº 01, 
de 14 de janeiro de 2013 que “Estabelece a estrutura administrativa da 
Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo e dá outras providências”, foi lido 
e encaminhado às Comissões Competentes. Projeto de Lei nº 11/2013 de 
autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos que “Dispõe sobre 
denominação de via pública”, foi lido e encaminhado às Comissões 
Competentes. Projeto de Resolução nº 01/2013 de autoria do vereador 
Valmir dos Santos que “Altera dispositivo da Resolução nº 01/2002 que 
Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedro de 
Toledo”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia.  Requerimento nº. 01/
2013 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, “Requer do Senhor 
Prefeito Municipal a possibilidade de enviar um projeto de lei que institua 
no município de Pedro de Toledo o Plano de Carreira dos Servidores 
Públicos do Executivo Municipal”, foi lido, discutido e submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-se). Requerimento nº. 02/2013 de autoria do edil Valmir dos 
Santos, “Solicita informação ao Senhor Prefeito Municipal sobre a 
possibilidade de realizar um estudo de canalização para a rede de esgoto no 
bairro Jardim Cajú I”, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 
Requerimento nº. 03/2013 de autoria do edil José Lopes de Souza, 



“Solicita informações ao Senhor Prefeito Municipal na forma que 
especifica”, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 
aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento 
nº. 04/2013 de autoria do edil José Lopes de Souza, “Solicita informações 
ao Senhor Prefeito Municipal e cópia do Processo Licitatório referente a 
reforma da escola municipal de Três Barras”, foi lido, discutido e 
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 
edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 05/2013 de autoria do edil José 
Lopes de Souza, “Solicita informações ao Senhor Prefeito Municipal na 
forma que especifica”, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 
Requerimento nº. 06/2013 de autoria da vereadora Neide Hipólito, 
“Solicita informações ao Senhor Prefeito Municipal sobre a possibilidade 
de incluir no itinerário de transporte coletivo o bairro da Vila Sorocabana”, 
foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 07/2013 de 
autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, “Solicita informações a 
Sabesp sobre a possibilidade de realizar um estudo de canalização para a 
Rua Oliveira Fernandes no bairro Vila São Jorge”, foi lido, discutido e 
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 
edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 08/2013 de autoria da 
vereadora Débora Cristiane de Almeida, “Solicita ao Senhor Prefeito a 
realização de reparos no poste de iluminação situado na Av. Brasil na 
altura do nº 628”, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, 
foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações 
nºs. 01 e 02/2013 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foram lidas, 
ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº. 
03/2013 de autoria do edil José Lopes de Souza, foi lida, ciente a Casa 
(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 04/2013 de 
autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se 
ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 05, 06 e 07/2013 de autoria 
do vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa 
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 08, 09 e 10/
2013 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente 
a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 11 e 
18/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foram lidas, 
ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações 



nºs. 12 e 13/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida e 
do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa 
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 14 e 16/
2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida e dos edis Paulo 
Eduardo Alves Ferreira e Sergio Shindin Tawata, ciente a Casa 
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 15, 17, 19 
e 20/2013 de autoria do vereador Sergio Shindin Tawata, foram lidas, 
ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Ministério 
da Saúde encaminha liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
246.330,52, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Terminado o expediente 
passou-se ao Temário Livre. O vereadora Neide Hipólito, fez o uso da 
palavra, agradeceu à presença de todos, comentou sobre as proposituras de 
sua autoria; aludiu sobre a Unidade Mista de Saúde que precisa melhorar 
para atender à população; comentou sobre a Indicação nº 10/13 de autoria 
do edil Sivaldo Miguel dos Santos referente a cesta básica, e aludiu que na 
gestão passada entrou com o mesmo pedido mas infelizmente não foi 
atendida e, espera que o edil tenha sorte na solicitação. A vereadora Débora 
Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
convidou as todos os presentes para estarem sempre participando das 
sessões que é muito importante; aludiu que os vereadores já estavam 
trabalhando mesmo a Câmara estando em recesso; finalizou comentando 
sobre as proposituras de sua autoria. O edil José Lopes de Souza fez o uso 
da palavra, agradeceu a presença de todos e teceu comentários a respeito 
das proposituras de sua autoria. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso 
da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou sobre as proposituras 
de sua autoria e também sobre o trabalho realizado no município durante o 
recesso juntamente com os demais edis. O edil José Roberto Esteves fez o 
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a importância 
da representação do povo nas sessões da Câmara; comentou que 
juntamente com o Presidente, esteve na inauguração do aeroporto de 
Registro; explanou sobre a eleição do Consaúde e do Codivar, no qual o 
Prefeito Senhor Sergio Yasushi Miyashiro foi eleito Presidente do 
Consaúde, o que trará benefícios para o município. O edil Sergio Shindin 
Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a 
emoção e satisfação em participar pela primeira vez como vereador desta 
Casa de Leis; comentou que juntamente com os demais edis, está 
realizando visitas e reuniões nas associações de bairro, averiguando suas 



necessidades e dificuldades, para poder solicitar junto aos órgãos 
competentes as devidas providências; finalizou explanando que não medirá 
esforços para que esta administração seja de qualidade. O edil Valmir dos 
Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, inclusive dos 
ex-vereadores Ramalho F. de Figueiredo, José Augusto, José Fausto de 
Oliveira, Paulo Hipólito, Cícero da Silva Barbosa e o ex-vice-prefeito 
Senhor Sebastião José Vieira; agradeceu os votos obtidos na eleição; 
comentou a inauguração do aeroporto em Registro; deixou registrado a 
presença de todos os presidentes do Partidos do município; parabenizou o 
Coordenador da Cultura Marcos Antonio, mais conhecido por 
“Marquinhos” pelo trabalho que está realizando; parabenizou toda a equipe 
do Departamento de Educação e aludiu sobre a necessidade de realizar o 
plano de carreira para os professores; comentou sobre o campeonato de 
futsal do município; aludiu sobre a estrada do bairro de Manoel de 
Nóbrega. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente 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; agradeceu 
também aos vereadores pelo voto de confiança para o cargo de Presidente 
desta Egrégia Casa de Leis; comentou sobre as visitas que foram feitas nos 
bairros no qual está ciente das dificuldades, mas pediu que a comunidade 
tenha um pouco de paciência; parabenizou o Coordenador de Esporte 
Gerson de Oliveira Bezerra e toda sua equipe pelo trabalho que está sendo 
realizado, como também o Profº Betinho pela sua colaboração ao esporte 
no município; deixou registrado a necessidade de estar melhorando as 
instalações do grupo da Terceira Idade e também parabenizou o trabalho 
voluntário desenvolvido pela Profª Nenê, junto à esse grupo. Terminado o 
temário livre, passou-se ao Intervalo Regimental. Reaberta a Sessão. 
Passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento e Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e 
Turismo, conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao 
Projeto de Lei nº 10, de 18 de janeiro de 2013 que “Reajusta salários dos 
médicos plantonistas” opinam favoravelmente pela matéria em tela. O 
referido projeto foi lido, foi discutido e submetido à deliberação do 
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As 
Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, 
Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e Turismo conjuntamente 
reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Resolução nº 01, de 



06 de fevereiro de 2013 que “Altera dispositivo da Resolução nº 01/2002 
que Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedro de 
Toledo”; opinam favoravelmente pela matéria em tela. O referido projeto 
foi lido, foi discutido e colocado em votação nominal, no qual os edis: 
Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim; Neide Hipólito, votou sim; 
Débora Cristiane de Almeida, votou sim; José Lopes de Souza, votou sim; 
Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; José Roberto Esteves, votou sim; 
Sergio Shindin Tawata, votou sim e Valmir dos Santos, votou sim, sendo 
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 20 de fevereiro do corrente ano ás 
19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22h10min. Para 
constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 
Senhor Presidente. 


