
ATA: Aos oito dias do mês de maio de 2013, realizou-se a 7º 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. A ata 

da sessão anterior foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, 

foi aprovada por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: 

Ofício nº 112/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha 

Projeto de Lei nº 27, de 21 de abril de 2013 que “Dispõe sobre abertura de 

crédito adicional especial”, no valor de R$406.605,97 destinado a 

reconstrução de Ponte/Encosta; foi lido, no qual o edil José Roberto 

Esteves solicitou que fosse colocado na Ordem do Dia, o pedido foi 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade; foi encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 250/2013 de autoria 

do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 28, de 26 de 

abril de 2013 que “Dispõe sobre as diretrizes para a formulação, 

estruturação e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde do 

Município de Pedro de Toledo e dá outras providências”, foi lido, e 

encaminhado ás Comissões Competentes. Projeto de Resolução nº 04/2013 

de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira que “Altera dispositivo da 

Resolução nº 02/00 e dá outras providências”, foi lido, na qual o edil 

Valmir dos Santos solicitou que fosse colocado na Ordem do Dia, o pedido 

foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade 

pela edilidade e encaminhado à Ordem do Dia. Requerimento nº 33 e 

35/2013 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 34/2013 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). Indicações nºs. 98 e 106/2013 de autoria do edil 

Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 99 e 100/2013 de autoria do 

edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 101/2013 de autoria da vereadora 

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



Executivo). Indicações nºs. 102 a 105 e 109/2013 de autoria do edil Sivaldo 

Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicações nºs. 107, 108, 110 e 111/2013 de autoria dos 

edis Sergio Shindin Tawata e Débora Cristiane de Almeida, foram lidas, 

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

112/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lida, 

ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 

113/2013 de autoria do edil José Roberto Esteves, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moções de Pesar nºs. 13 e 

14/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foram lidas, 

discutidas e submetidas à deliberação do Plenário, foram aprovadas por 

unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Moções de Congratulação 

nºs. 15 e 17/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, 

foram lidas, discutidas e submetidas à deliberação do Plenário, foram 

aprovadas por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Moção de 

Congratulação nº 16/2013 de autoria do vereador Paulo Eduardo Alves 

Ferreira, 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 edil Sivaldo Miguel dos Santos 

fez o uso da palavra, iniciou parabenizando o Sr. Silvio José Batista 

(Presidente do Partido dos Trabalhadores) pela festividade no dia 01 de 

maio “Dia do Trabalhador”; o Senhor Carlos Alberto (Caliba) integrante do 

partido; e a cantora Lia pela participação no evento; fez uma menção sobre 

o Dia das Mães na qual recitou um verso. A vereadora Débora Cristiane de 

Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou 

sobre as proposituras de sua autoria; parabenizou todos os edis pela 

elaboração de suas matérias. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos, parabenizou o Sr. Silvio José 

Batista pela festividade do Dia do Trabalhador; parabenizou as Senhoras 

Fátima e Rosangela pelo trabalho que vem realizando com os jovens do 

município, que necessitam de apoio, respeito e atenção; agradeceu os edis 

José Roberto Esteves e Sivaldo Miguel dos Santos pela ajuda concedida 

com relação a retirada do entulho no bairro da Vila Sorocabana; finalizou 

aludindo sobre as proposituras de sua autoria. O edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira fez o uso da palavra, comentou sobre um abaixo-assinado dos 

moradores do bairro do Braço do Meio, reivindicando da Sabesp a ligação 

da água; parabenizou a equipe de dança do Programa Ação Jovem do 



município e, também os responsáveis pelo mesmo. O edil Valmir dos 

Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, comunicou à 

todos os presentes que no dia 14 de maio do corrente ano, o município irá 

receber nesta Egrégia Casa de Leis, a partir das 18h00 a Imagem da Nossa 

Senhora Aparecida; parabenizou o Coordenador do Esporte Senhor Gerson 

Bezerra pela realização do Campeonato de Futebol; aludiu sobre o Dia das 

Mães e parabenizou às mesmas; explanou sobre a saída da Dra. Melissa e 

seu bom trabalho realizado à frente do jurídico desta Casa de Leis. O edil 

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

parabenizou toda equipe do Ação Jovem; comentou sobre o sucesso da 

Campanha do Agasalho; agradeceu ao apoio dos moradores dos bairros 

Amoreiras, Colinas Verdes e Taquaruçu, que juntamente com os edis, 

abraçaram a causa das estradas rurais; comentou sobre o comprometimento 

que os edis estão tendo com relação à busca de melhorias para o município; 

finalizou aludindo sobre a Moção de Congratulação nº 17/2013 de autoria 

da 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; solicitou o apoio dos 

demais edis com relação a cobertura da piscina, localizada atrás da 

Biblioteca Municipal e, aludiu que já fez o pedido ao Chefe do Executivo, 

através de Indicação; comentou sobre necessidade da ligação da água nos 

bairros do Braço do Meio e Vila São Jorge; parabenizou o Senhor Silvio 

José Batista pela festividade do dia 1º de maio “Dia do Trabalhador”; 

comentou sobre a Indicação nº 113/2013 de autoria do edil José Roberto 

com relação às faixas de pedestres; aludiu sobre as proposituras de sua 

autoria; agradeceu a empresa Copec Colaço Engenharia e Construções, em 

nome do Encarregado Alex, onde, enviou um ofício solicitando raspa de 

asfalto para ser jogado na Rua Tinguá, no bairro de Santa Rita, na qual o 

pedido foi concedido; comentou que junto com outros edis conseguiram o 

abrigo de ônibus para o bairro de Santa Rita; endossou as palavras do edil 

Valmir dos Santos com relação ao recebimento da imagem da Nossa 

Senhora Aparecida na cidade; finalizou aludindo sobre a saída da Dra. 

Melissa, Assessora Jurídica da Câmara. 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. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 



Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente 

e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando as matérias referente 

aos Projetos de Lei nºs. 02, de 14 de janeiro de 2013 que “Dispõe sobre 

abertura de crédito adicional especial” no valor de R$96.751,07 destinado a 

pavimentação em blocos concretos de ruas do município; 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; Projeto de Lei nº 08, de 14 de janeiro de 2013, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de 

R$19.999,41 destinado a Construção de Polo de Academia da Saúde no 

município; Projeto de Lei nº 26, de 15 de abril de 2013, que “Autoriza o 

Poder Executivo municipal criar o programa municipal de desenvolvimento 

da cadeia produtiva da equicultura familiar, bem como, utilizar recursos na 

promoção de ações de apoio e incentivo à atividade e dá outras 

providências”; e, Projeto de Lei nº 27, de 21 de abril de 2013, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de R$406.605,97 

destinado a Reconstrução de Ponte/Encosta; as Comissões opinam 

favoravelmente pelas matérias em tela. Foi dispensado a leitura dos 

referidos projetos, foram discutidos, e submetidos à deliberação do 

Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-

se). A Comissão de Justiça e Redação examinando a matéria referente ao 

Projeto de Resolução nº 04/2013 que “Altera dispositivo da Resolução nº 

02/00 e dá outras providências”, opina favoravelmente pela matéria em 

tela. Foi dispensado a leitura do referido projeto, foi 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 22 de 

maio do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a 

sessão às 21h15min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que 

vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 

 

 

 

 


