
ATA: Aos nove dias do mês de outubro de 2013, realizou-se a 17º 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 

José Roberto 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 308/2013 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 48/2013 que 

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedro de Toledo para 

o exercício de 2014”; foi lido e encaminhado à Comissão de Finanças e 

Orçamento. De acordo com o artigo 240, parágrafo 4º do Regimento 

Interno, na sessão em que se discutirem as contas, o expediente será 

reduzido a 30 (trinta) minutos, contados do final da leitura da ata, ficando a 

Ordem do Dia preferencialmente reservada para discussão das contas. 

Projeto de Lei nº 49/2013, de autoria de todos os vereadores que “Dispõe 

sobre denominação de logradouro público que especifica e dá outras 

providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 

Requerimento nº 92/2013 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). Requerimentos 

nº 93 e 94/2013 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). Indicações nº 199, 200 e 

204/2013 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente 

a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 201 e 

202/2013 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a 

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

203/2013 de autoria do edil Sergio Shindin Tawata, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 207, 208 e 

209/2013 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, 

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

205/2013 de autoria das vereadoras Neide Hipólito e Débora Cristiane de 

Almeida e dos vereadores Paulo Eduardo Alves Ferreira e Sergio Shindin 

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



Executivo). Indicação nº 206/2013 de autoria dos edis Paulo Eduardo Alves 

Ferreira e Sergio Shindin Tawata e da vereadora Débora Cristiane de 

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

Executivo). Moção de Pesar nº 32/2013 de autoria do edil Sivaldo Miguel 

dos Santos, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de Pesar 

nº 33/2013 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, 

discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O edil José Roberto solicitou 

que o Projeto de Lei nº 49/13, fosse colocado na Ordem do Dia, o pedido 

do edil foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se o Projeto à Ordem do Dia). 

Ofício nº298/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que encaminha resposta 

de requerimento nº88/2013, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). A Escola 

Estadual Otaviano Soares de Albuquerque, convida a todos para a 1ª 

Exposição Viajando pelo Brasil, que acontecerá no dia 11/10/13 das 09h00 

às 17h00, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Balancete Analítico do mês 

de setembro/2013 oriundo da Câmara Municipal, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se).  O Senhor Presidente comunicou que a sessão seria 

interrompida por 05 (cinco) minutos, para uma discussão a cerca do Projeto 

de Decreto nº 09/2013, que “Dispõe sobre o julgamento das contas do 

Prefeito Municipal de Pedro de Toledo, relativo ao exercício de 2011”. 

Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do Dia. Projeto de Decreto 

Legislativo n° 09/2013, que “Dispõe sobre o julgamento das contas do 

Prefeito Municipal de Pedro de Toledo, relativo ao exercício de 2011”, 

objeto do Processo nº 1185/026/11, oriundo do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. O Relatório final da Comissão de Finanças e 

Orçamento, foi lido, colocado em discussão e votação nominal, no qual os 

edis Sergio Shindin Tawata, votou sim; Valmir dos Santos, votou sim; José 

Roberto Esteves votou sim; Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; José 

Lopes de Souza, votou sim; Débora Cristiane de Almeida votou sim; Neide 

Hipólito votou sim, Dourivaldo de Rosa Moreira votou sim e Paulo 

Eduardo Alves Ferreira, votou sim, sendo aprovado com nove (09) votos 

favoráveis (encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação, examinando 

a matéria referente ao Projeto de Lei nº 49/2013 que “Dispõe sobre a 

denominação de logradouro público que especifica e dá outras 

providências”, opina favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto foi 



lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário por meio de votação 

nominal, no qual os edis Sergio Shindin Tawata, votou sim; Valmir dos 

Santos, votou sim; José Roberto Esteves votou sim; Sivaldo Miguel dos 

Santos, votou sim; José Lopes de Souza, votou sim; Débora Cristiane de 

Almeida votou sim; Neide Hipólito votou sim e Dourivaldo de Rosa 

Moreira, votou sim, sendo aprovado com oito (08) votos favoráveis 

(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 23 de 

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

sessão às 20h35min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que 

vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


