
ATA: Aos dez dias do mês de abril de 2014, realizou-se a 5º Sessão 

Ordinária do 2º 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 o 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 Lopes de Souza solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão 

anterior, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado, a 

ata foi colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade 

pela edilidade.  Passou-se ao Expediente: Requerimentos nºs. 14 e 15/2014 

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). Indicações nºs. 71 e 72/2014 de autoria da 

vereadora Débora Cristiane de Almeida, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 73/2014 de 

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

Lopes, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). 

Indicações nºs. 74, 76, 77, 78 e 79/2014 de autoria do edil Sivaldo Miguel 

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

Executivo). Indicação nº 75/2014 de autoria de todos os vereadores, foi 

lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação 

nº 80/2014 de autoria do edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, ciente 

a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moções de 

Congratulação nºs. 05 e 06/2014 de autoria de todos os edis, foram lidas, 

discutidas e submetidas à deliberação do Plenário, foram aprovadas por 

unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Moção de Congratulação nº 

07/2014 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). O Senhor Benedito Marcondes Filho, protocolou 

na Câmara um pedido solicitando o uso da Tribuna Livre, o qual foi 

deferido pelo Senhor Presidente que ressaltou que o mesmo possui 15 

minutos para usar a Tribuna livre, de acordo com o Regimento Interno 

desta Casa de Leis. O Senhor Benedito Marcondes Filho, fez o uso da 

palavra, aludiu que foi chamado para uma reunião com o Prefeito na qual 

estão discutindo a fim de chegarem a um acordo, e esse é o motivo pelo 

qual suas manifestações de protestos cessaram; comentou com indignação 



que dentre algumas das associações existentes no município, o Executivo 

não fez tantas exigências como tem feito à Associação dos Cães e Gatos, 

citou como exemplo que o CCI (Centro de Convivência do Idoso) não 

precisa necessariamente ter um asilo para poder receber o convênio, sendo 

assim, porque então que a Associação dos Cães e Gatos precisa ter um 

canil para poder ajudar os animais; se faz necessário que seja reformulado a  

maneira como tem sido feito a aprovação desses convênios; terminou 

aludindo sobre um documento expedido pelo Jurídico das Prefeitura que é 

simplesmente indigno e pediu apoio aos edis na elaboração de uma moção 

de repúdio contra o mesmo. O edil Dourivaldo de Rosa pediu a palavra, e 

solicitou ao Sr. Presidente para que juntos possam regularizar de vez a 

situação da Associação. O Sr. Presidente comunicou a todos que no dia 02 

de abril do corrente ano, foi protocolado na Câmara um documento oriundo 

do munícipe Sr. Cláudio Luiz Pereira (vigia da Prefeitura Municipal), na 

qual declarou que estava trabalhando na rodoviária no dia em que os caixas 

eletrônicos foram explodidos e roubados e, mediante a essa situação, o 

mesmo está afastado de suas funções devido a problemas psicológicos e de 

saúde; declarou ainda, que o Chefe do Departamento Administrativo da 

Prefeitura informou-o que era responsável por abrir e fechar os caixas 

eletrônicos, sendo que isso não faz parte de sua função, sendo assim, o 

Presidente aludiu que estará encaminhando um ofício junto com o 

documento do Sr. Cláudio, para o Chefe do Executivo, afim de maiores 

esclarecimentos. Os edis José Roberto, Dourivaldo, Sivaldo, Valmir e 

Débora, aludiram com indignação sobre a situação e manifestaram total 

apoio tanto ao Presidente, como ao Sr. Cláudio. 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 reforma da Escola Municipal das Amoreiras e 

também sobre a inauguração da Academia ao Ar Livre. A vereadora Neide 

Hipólito, fez o uso da palavra, aludiu sobre a Sessão Solene em 

comemoração ao aniversário da cidade e sobre sua emoção na entrega dos 

títulos aos seus homenageados; comentou sobre o belo desfile cívico que 

aconteceu no dia 09 de abril do corrente ano. O edil Valmir dos Santos fez 

o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou a equipe de 

esportes pela participação tanto no desfile cívico de aniversário da cidade, 

como também na promoção dos jogos; aludiu sobre a inauguração da 

Academia ao Ar Livre; comentou sobre os vários convênios oriundos do 



governo estadual e que muito vai beneficiar o nosso município e, também 

sobre a visita do governador do estado à nossa cidade; finalizou 

parabenizando o Sr. Presidente pela bela realização da Sessão Solene. O 

edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, comentou que foi procurado 

pelo Sr. Benedito Simões da Silva, no qual relatou que ligou para o SAMU 

para levar sua esposa ao Pronto Socorro, pois estava passando muito mal; 

depois de duas horas e meia de espera, ele ligou novamente e foi informado 

que o carro estava quebrado, então resolveu ir até o Pronto Socorro buscar 

uma ambulância e, quando chegou lá, haviam 03 carros parados no pátio, 

mas ao fazer a solicitação, foi informado que deveria esperar o atendimento 

do SAMU, então, revoltado, o mesmo foi até o Fórum de Itariri e lá foi 

orientado a fazer um boletim de ocorrência. O edil, finalizou questionando 

com indignação, até quando a população vai ter que suportar essa situação. 

O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; aludiu que já mandou vários ofícios ao Sr. Prefeito para 

que interceda e resolva essa situação com relação ao SAMU e até agora não 

obteve respostas, por isso, propôs que todos os edis procurem o Prefeito 

para uma solução. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; parabenizou os nobres colegas, o Sr. 

Presidente, os funcionários desta Casa de Leis e a população em geral pela 

Sessão Solene. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, 

endossou as palavras dos demais edis, compactuando com indignação sobre 

tudo que está acontecendo, pois, os pedidos são feitos e encaminhados, mas 

nada de ter respostas ou soluções; aludiu que esses descasos não podem 

continuar acontecendo; parabenizou o Sr. Presidente e todos os envolvidos 

na realização da Sessão Solene. O edil José Roberto Esteves fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos, parabenizou a cidade pelo seu 65º 

aniversário de emancipação político-administrativa, aludiu que tudo estava 

muito belo e que o tema do desfile foi a Copa do Mundo; endossou as 

palavras do edil Sivaldo e José Lopes, com relação ao SAMU e, aludiu que 

em alguns municípios o serviço da mesma foi retirado devido muitos 

problemas, e, se não houver soluções para o nosso município, teremos que 

fazer o mesmo; parabenizou o Sr. Presidente e todos os envolvidos na 

realização da Sessão Solene. Terminado o temário livre, e não havendo 

Ordem do Dia, nem mais matérias 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 abril do corrente ano ás 19h00 horas. O 



Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h30. Para constar, eu Secretário 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


