
ATA: Aos doze dias do mês de dezembro de 2014, realizou-se a 2ª Sessão 

Extraordinária do 2º ano Legislativo da 16º Legislatura da Câmara 

Municipal de Pedro de Toledo regimentalmente convocada para ás 17h00 

na Avenida São José, 571, Centro – Pedro de Toledo/SP. Presidiu os 

trabalhos o Presidente Senhor 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 

a Sessão e passou-se a Ordem do Dia em pauta. Projeto de Decreto 

Legislativo n° 05/2014 que “Dispõe sobre a aprovação das contas da 

Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2012”; na qual as Comissões 

de Finanças e Orçamento examinando o referido projeto, opina 

favoravelmente pela matéria em tela. Foi feito a leitura do relatório. Em 

seguida, 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;  Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; 

José Lopes de Souza, votou sim; Neide Hipólito votou sim; Débora 

Cristiane de Almeida, votou sim; José Roberto Esteves, votou sim  e 

Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim, sendo aprovado por unanimidade 

pela edilidade (encaminha-se). Projeto de Resolução nº 10/2014 que 

“Dispõe sobre suplementação de verba para a Câmara Municipal” e Projeto 

de Lei nº 46/2014 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar” no valor de R$180.000,00 destinado a Subvenção Social para 

entidade Antoninho da Rocha Marmo; na qual as Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando os 

referidos projetos, opinam favoravelmente pelas matérias em tela. 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;  Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; 

José Lopes de Souza, votou sim; Neide Hipólito votou sim; Débora 

Cristiane de Almeida, votou sim; José Roberto Esteves, votou sim  e 

Dourivaldo de Rosa Moreira, 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 encerrou a sessão às 18h30min. Para constar, eu Secretário lavrei a 

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

 


