
ATA: Aos dezenove dias do mês de junho de 2013, realizou-se a 10º 

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 Esteves 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 

176/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto 

de Lei nº 35, de 10 de junho de 2013 que “Dispõe sobre abertura de crédito 

adicional suplementar que especifica e dá outras providências”, no valor de 

R$48.192,00 destinado a conclusão da reforma do prédio Pica Pau 

Amarelo, foi lido, no qual o edil José Roberto Esteves solicitou que fosse 

colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação 

do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade, foi então  

encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 301/2013 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 34, de 14 de junho de 

2013 que “Dispõe sobre o Programa de Parcelamento incentivado – PPI, 

autoriza a utilização de protesto extrajudicial de créditos da Fazenda 

Municipal e dá outras providências”, foi lido, e encaminhado às Comissões 

Competentes. Projeto de Lei nº 36/13 de autoria dos edis Débora Cristiane 

de Almeida, Sergio Shindin Tawata, Sivaldo Miguel dos Santos e Paulo 

Eduardo Alves Ferreira que “Dispõe sobre denominação de via”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Requerimento nº 51/2013 de 

autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimentos nºs. 52 e 54/2013 de autoria dos edis Paulo 

Eduardo Alves Ferreira, Débora Cristiane de Almeida e Sergio Shindin 

Tawata, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, 

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

Requerimento nº 53/2013 de autoria do edil Sergio Shindin Tawata, foi 

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

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 55/2013 de 

autoria do edil José Lopes de Souza, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 



(encaminha-se). Requerimento nº 56/2013 de autoria do edil José Roberto 

Esteves, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 

57/2013 de autoria dos edis Sivaldo Miguel dos Santos e Débora Cristiane 

de Almeida, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 

58/2013 de autoria da Comissão de Justiça, foi lido, discutido e submetido 

à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Indicações nºs. 137 e 145/2013 de autoria do edil Sivaldo 

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

Poder Executivo). Indicações nºs. 138, 140 e 144/2013 de autoria dos edis 

Débora Cristiane de Almeida e Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, 

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

139/2013 de autoria dos edis Débora Cristiane de Almeida, Sivaldo Miguel 

dos Santos e Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 141/2013 de 

autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 142 e 

143/2013 de autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação 

nº 21/2013 de autoria do edil José Roberto Esteves, foi lida, discutida e 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Moção de Pesar nº 22/2013 de autoria do edil 

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

Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 

Convite da Prefeitura Municipal  para as Audiências Públicas do Plano 

Plurianual e da Saúde, que será realizada no dia 20/06/13 às 9:00 e 10:00 

horas no átrio da Câmara Municipal, ciente a Casa (arquive-se). Convite do 

Projeto Guri, para uma apresentação que acontecerá no dia 27/06/2013 a 

partir das 19:00 horas, ciente a Casa (arquive-se).  Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; comentou que esteve na cidade de 

Guarulhos/SP no dia 15/06/13 participando de uma reunião com o 

Deputado Major Olímpio, o Deputado Paulinho da Força Sindical, o 

Ministro do Trabalho Sr. Carlos Luppi, o Presidente Nacional do Partido do 

PDT, entre outros, e, na ocasião foi aludido sobre uma liberação de verba 

no valor de R$870.000,00 para o município; finalizou reforçando o que 



havia dito na sessão passada com relação aos conflitos devido as 

proposituras repetidas.  A vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, 

endossou as palavras do edil Sivaldo Miguel dos Santos, com relação às 

repetições das proposituras; agradeceu ao Senhor Presidente, pois solicitou 

a presença do mesmo no bairro da Vila Sorocabana, para averiguar a 

situação de um buraco que precisava ser limpo, onde o mesmo atendeu o 

seu pedido e o problema foi resolvido; aludiu sobre o bom trabalho que 

vem desempenhando o Coordenador da Cultura Sr. Marcos Bento e 

também o trabalho voluntário da Profª de Ginástica Nenê, junto ao Centro 

de Convivência dos Idosos; comentou sobre a Lei nº 1.327/13 de 

denominação de rua, de sua autoria. O edil José Lopes de Souza fez o uso 

da palavra, aludiu sobre o requerimento de nº 55/2013 de sua autoria e, 

comentou que o prazo regimental não está sendo respeitado; comentou 

também que a maioria de suas proposituras não estão tendo respostas e, 

quando tem, a mesma não corresponde com o que foi solicitado. A 

vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, teceu 

comentários a respeito das proposituras de sua autoria; parabenizou o edil 

Sivaldo Miguel pelo trabalho e pelas verbas conquistadas através do seu 

Deputado Major Olímpio; parabenizou o edil Sergio Shindin pelo 

requerimento de nº 53/13 onde fala sobre a agricultura; endossou as 

palavras do edil Sivaldo Miguel com relação aos conflitos e repetições das 

proposituras e explanou que isso aconteceu devido ao excesso de trabalho , 

e isso significa que todos os edis estão empenhados em dar o melhor de si 

para o município. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; aludiu sobre as diversas manifestações que 

estão acontecendo em todo o país, e, tirando os vandalismos, os protestos 

são muito positivos, pois indicam que a população está lutando pelo seus 

direitos; parabenizou o empenho dos demais edis em buscar benefícios, 

lutar pelos direitos da população e em debater com o Executivo, tudo isso 

com um objetivo, que é o crescimento do município. O edil José Roberto 

Esteves fez o uso da palavra, agradeceu a presença do Presidente do Partido 

do Pv Sr. Sergio Otávio, e dos ex-vereadores Rogério Rodrigues Gaspar 

(Tio Rogério), Paulo Hipólito e também o Diretor da Prefeitura Dr. Carlos; 

aludiu sobre um debate ocorrido no dia anterior com o Executivo, onde 

foram discutidos vários assuntos, pois não adianta fazer proposituras se o 

Executivo não colocar em prática; comentou sobre as proposituras de sua 

autoria; aludiu sobre o Diretor Administrativo da Prefeitura que vem 



tratando os edis com desrespeito; parabenizou o Senhor Presidente pelo 

bom trabalho que vem realizando. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos; deixou registrado a presença dos 

ex-vereadores Cícero (sabiá), Rogério Rodrigues Gaspar (Tio Rogério) e 

Paulo Hipólito; aludiu sobre as proposituras de sua autoria; comentou que 

esteve na Assembléia Legislativa em reunião com o Secretário do Meio 

Ambiente, e os Deputados Samuel Moreira e André do Prado, buscando 

soluções para os problemas dos moradores das áreas de preservação 

ambiental; endossou as palavras do edil Sivaldo Miguel com relação a 

repetição das proposituras, e, isso aconteceu devido a vontade de trabalhar 

e ver o município melhor; e, aproveitou também para parabenizar o mesmo 

pela busca de verbas para o município através do Deputado Major Olímpio. 

O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 

todos, parabenizou a comunidade do bairro do Bracinho que se reuniu e 

roçaram a estrada do bairro e o executivo cascalhou a mesma; aludiu sobre 

o bom desempenho do coordenador de esportes e também sobre o trabalho 

voluntário do Sr. Luciano; comentou que esteve junto com outros edis em 

visita a Escola Municipal Dirceu Rovari, a Creche Municipal e à 

Biblioteca, averiguando algumas reclamações; explanou sobre as 

proposituras de sua autoria; aludiu que é necessário dar condições para os 

funcionários trabalharem, isso, em todas as áreas do município; comentou 

sobre o Jogo da Apae que acontecerá no dia 20/06/13 às 13:00 horas no 

Ginásio de Esportes; aludiu sobre os kits (panelas, frigideiras, etc) que 

foram distribuídos às escolas municipais. 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; comentou sobre o encontro 

com o Secretário da Habitação, o Deputado Samuel Moreira e o edil 

Valmir dos Santos, solicitando casas populares, principalmente para os 

moradores das áreas de risco, onde o município foi contemplado com 245 

casas; aludiu sobre a reunião com o Secretário do Meio Ambiente para 

solucionar a situação dos moradores da área de preservação ambiental; 

endossou as palavras da vereadora Neide Hipólito com relação a 

manutenção do bueiro da Vila Sorocabana; comentou sobre os kits 

esportivos adquiridos através do Secretário de Esportes e da vereadora 

Débora Cristiane; explanou que através do esporte é possível resgatar os 

jovens e  formar cidadãos; convidou a todos para participar da Final do 



Campeonato de Futsal, que acontecerá no sábado dia 22/06/13 às 18:00 

horas no Ginásio Esportivo; parabenizou o trabalho voluntário do Luciano 

junto à equipe de esportes; finalizou resumindo um balanço do 1º Semestre, 

onde aludiu sobre uma economia de R$70.000,00, que será empregado em 

benefícios para a Câmara, e isso se deu devido o empenho de todos.   

Terminado o temário livre, passou-se ao Intervalo Regimental. Reaberta a 

Sessão. Passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação, 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, 

Esporte e Turismo conjuntamente reunidas examinando as matérias 

referente aos Projetos de Lei nº 32, de 03 de junho de 2013, que Dispõe 

sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de R$39.500,00 para 

atendimento de despesas com o Fundeb; Projeto de Lei nº 33, de 03 de 

junho de 2013 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar” no valor de R$2.400,00 destinado a Subvenção Social a 

entidade ABBC; Projeto de Lei nº 35, de 10 de junho de 2013 que “Dispõe 

sobre abertura de crédito adicional suplementar que especifica e dá outras 

providências” no valor de R$48.192,00 destinado a conclusão da reforma 

do prédio EMEI “Pica Pau Amarelo”; Projeto de Resolução nº 05, de 04 de 

junho de 2013 que “Autoriza a contratação de estagiários mediante 

processo seletivo”; opinam favoravelmente pelas matérias em tela. Os 

Projetos de Lei nºs. 32 e 33/2013, foram lidos, discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Já o Projeto de Resolução nº 05/2013, teve  a leitura 

dispensada, foi discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de 

Justiça e Redação, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte e 

Turismo, conjuntamente reunidas, examinando a matéria referente ao 

Projeto de Resolução nº 06, de 03 de junho de 2013 que “Altera 

dispositivos da Resolução nº 01/02 e dá outras providências”, opinam 

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). O Projeto de Resolução nº 

07/2013 que “Cria Comissão Parlamentar de Inquérito”. O referido projeto 

foi lido, discutido, no qual o edil José Roberto Esteves aludiu que a 

Comissão vai apurar os fatos, pois houve um débito que precisou ser pago 

por esta gestão, mas que pertence à gestão passada e essa situação, poderá 

trazer transtornos tanto para os edis, como para o Presidente, pois não há 



como justificar a saída de um pagamento para a gestão passada, por isso, há 

a necessidade de abrir uma sindicância para averiguar o que realmente 

aconteceu; o projeto foi submetido à deliberação do Plenário, tendo 02 

votos contrário dos edis Dourivaldo de Rosa Moreira e José Lopes de 

Souza, sendo então, aprovado pela maioria (encaminha-se). Terminado a 

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

Presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que o mês de Julho, 

inicia o recesso desta Casa de Leis, e convidou a todos para a próxima 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 07 de Agosto do corrente ano ás 

19h00min horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h25min. Para 

constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 

Senhor Presidente.  

 

 

 

 

 


