
ATA: Aos onze dias do mês de dezembro de 2013, realizou-se a 21º 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, 

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

colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade. O Senhor Presidente pediu que o vereador José Roberto Esteves 

conduzisse o Vice-Prefeito Senhor Sergio Batista e sua esposa para 

adentrarem ao Plenário. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 839/2013 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 

62/2013 que “Institui auxílio moradia e dá outras providências”; foi lido e 

encaminhado às Comissões. Ofício nº 374/2013 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 63/2013 que “Dispõe 

sobre abertura de crédito adicional suplementar” no valor de R$95.000,00 

destinado a subvenção social para Entidade Antoninho da Rocha Marmo;  

foi lido e encaminhado às Comissões. Ofício nº 854/2013 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 64/2013 que 

“Altera dispositivo da Lei Complementar nº 056, de 26 de junho de 2009 e 

dá outras providências”; foi lido e encaminhado às Comissões. Ofício nº 

855/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto 

de Lei nº 65/2013 que “Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 1.202, de 24 

de junho de 2010 no qual autoriza o Poder Executivo a implantar o 

Programa de Estágio e dá outras providências”; foi lido e encaminhado às 

Comissões. Requerimento nº 113/2013 de autoria de todos os vereadores, 

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

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nºs. 240 e 249/2013 

de autoria do edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 241 a 

246/2013 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente 

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

247/2013 de autoria dos edis Sivaldo Miguel dos Santos e José Lopes de 

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

Indicações nº 248 e 252/2013 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi 



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

nº 250/2013 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lida, 

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

251/2013 de autoria do edil José Roberto Esteves, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 252/2013 de 

autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Ofício nº823/2013 oriundo da Prefeitura 

Municipal que encaminha resposta de indicação nº222/2013, foi lido, ciente 

a Casa (arquiva-se). Ofício nº849/2013 oriundo da Prefeitura Municipal 

que encaminha resposta de indicação nº212/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº847/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de requerimento nº96/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº845/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº200 e 201/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº824/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº219/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº848/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº211/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº846/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de requerimento nº97/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº801/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº228/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº804/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº226/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº804/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº224 e 225/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº826/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº218/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº840/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº230/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº850/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº213/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº851/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº215/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Ofício nº852/2013 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de indicação nº214/2013, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vice-Prefeito 



Senhor Sergio Batista. O mesmo fez o uso da palavra, cumprimentou a 

todos e agradeceu a oportunidade; aludiu sobre sua decisão em renunciar ao 

mandato eletivo de Vice-Prefeito de Pedro de Toledo, devido a vários 

impasses que se instalaram em sua vida profissional com relação aos seus 

cargos efetivos pelo governo do estado de São Paulo. Terminado o 

expediente passou-se ao Temário Livre. O edil Sivaldo Miguel dos Santos 

fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; manifestou sua tristeza 

pela renúncia do vice-prefeito; agradeceu o Senhor Presidente pelo convite 

para participar de Palestra do SEBRAE na cidade de Registro/SP, na qual 

foi muito produtiva; deixou registrado que se sente muito orgulhoso em 

participar deste corpo eletivo; finalizou desejando um Feliz Natal e um 

Próspero Ano Novo a todos. O edil José Lopes de Souza fez o uso da 

palavra, aludiu sobre as proposituras de sua autoria; parabenizou o Senhor 

Caliba, Diretor do Departamento de Saúde pelo trabalho que vem 

realizando e aproveitou para solicitar uma detetização e mais faxineiras 

para os Postinhos de Saúde dos bairros; finalizou desejando um Feliz Natal 

e Próspero Ano Novo. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da 

palavra, manifestou seu apoio e explanou sua tristeza pela renúncia do 

vice-prefeito; aludiu com satisfação sobre o trabalho e a pessoa do vereador 

Valmir dos Santos; endossou as palavras do edil José Lopes com relação ao 

Diretor de Saúde Senhor Caliba; aludiu sobre o evento de luta livre que 

acontecerá no dia 21 de dezembro do corrente ano no Ginásio de Esportes 

da cidade, trazido pelo edil José Roberto; finalizou parabenizando o 

trabalho do Senhor Presidente à frente desta Casa Legislativa e desejando a 

todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. O edil José Roberto Esteves 

fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; endossou as palavras 

do edil Dourivaldo com relação à renúncia do vice-prefeito; parabenizou o 

prefeito e vice-prefeito pelas realizações para o município durante o ano 

que está se findando; parabenizou e agradeceu o trabalho de todos os 

funcionários e todos os vereadores e finalizou desejando um Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, 

aludiu sobre as proposituras de sua autoria; endossou as palavras do edil 

Dourivaldo com relação à renúncia do vice-prefeito; finalizou desejando 

um Feliz Natal e Feliz 2014 com o objetivo de um ano bem melhor. O edil 

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

endossou as palavras do edil José Lopes com relação ao trabalho do Diretor 

da Saúde Senhor Caliba; parabenizou a Senhora Nancy pela Presidência da 



APAE; parabenizou o edil Sivaldo Miguel que tem honrado o seu trabalho 

à frente da Comissão de Obras; parabenizou o trabalho realizado pelo 

Senhor Presidente à frente desta Casa de Leis, agradeceu aos vereadores e 

os funcionários; endossou as palavras do edil Dourivaldo com relação à 

renúncia do vice-prefeito; finalizou aludindo sobre o trabalho que todos os 

edis fizeram durante o ano. A vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o 

uso da palavra, agradeceu à presença de todos, endossou as palavras do edil 

Dourivaldo com relação à renúncia do vice-prefeito; endossou as palavras 

do edil Sergio com relação ao trabalho que todos os edis realizaram durante 

o ano; aludiu sobre as proposituras de sua autoria; finalizou desejando um 

Feliz Natal e Próspero Ano de 2014. 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; aludiu sobre a Palestra com 

a SEBRAE que foi realizada na cidade de Registro/SP; aludiu sobre as 

proposituras de sua autoria; fez um resumo dos trabalhos que foram 

realizados durante o ano; parabenizou o trabalho realizado pelo Senhor 

Prefeito em prol do bem da população pedrotoledense; finalizou desejando 

um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos. 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 e Finanças e 

Orçamento examinando as matérias referente ao Projeto de Lei nº 59/2013 

que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 61/2013 que “Dispõe sobre abertura de 

crédito adicional especial”, no valor de R$173.804,92 destinado a 

construção da cobertura da quadra escolar na EMEF “Professor Dirceu 

Rovari”; Projeto de Lei nº 63/2013 que “Dispõe sobre abertura de crédito 

adicional suplementar”, no valor de R$95.200,00 destinado a subvenção 

social para entidade Antoninho da Rocha Marmo e Projeto de Lei nº 

65/2013 que “Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 1.202, de 24 de junho 

de 2010 no qual autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa de 

Estágio e dá outras providências”, as Comissões opinam favoravelmente 

pelas matérias em tela. Foi dispensado a leitura dos referidos projetos. Os 

projetos foram lidos, discutidos e submetidos 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, 

Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim e o Senhor Presidente votou sim, 

sendo aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). 

Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais matéria para deliberar, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que a partir 

do dia 16 de dezembro a Câmara entrará em recesso. O Senhor Presidente 

encerrou a sessão às 21h50min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente 

ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


