
ATA: Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2013, realizou-se a 18º 

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. Primeiramente foi realizada a chamada dos edis. O edil José 

Roberto 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: Ofício nº 319/2013 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 51/2013 que “Dispõe sobre 

abertura de crédito adicional especial suplementar”; no valor de 

R$1.771.352,45, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 

719/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto 

de Lei nº 52/2013 que “Cria empregos públicos e modifica a forma de 

provimento na estrutura administrativa de Pedro de Toledo e dá outras 

providências”; foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Projeto 

de Lei nº 50/2013 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a 

instituição de gratificação aos servidores da Câmara Municipal de Pedro de 

Toledo”, foi lido e encaminhado às Comissões Permanentes. Projeto de Lei 

nº 53/2013 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre reparos aos 

danos causados por obras nos logradouros públicos e dá outras 

providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Permanentes. Projeto 

de Lei nº 54/2013 de autoria de todos os vereadores que “Dispõe sobre a 

denominação de logradouro público que especifica e dá outras 

providências”, foi lido, no qual o edil José Roberto Esteves solicitou que 

fosse colocado na Ordem do Dia, o pedido do edil foi submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. 

(encaminha-se à Ordem do Dia). Requerimentos nº 95, 99 e 101/2013 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). Requerimento nº 96/2013 de autoria da 

vereadora Neide Hipólito, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

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

Requerimento nº 97/2013 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lido, 



discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 98/2013 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 100/2013 de autoria do edil José Lopes 

de Souza, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, com 

um voto contrário do edil José Roberto Esteves, ficando assim aprovado 

por 08 (oito) votos (encaminha-se). Indicações nº 210 e 211/2013 de 

autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 212/2013 de 

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

se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 213 a 215/2013 de autoria 

do edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 216 e 217/2013 de autoria do 

edil Paulo Eduardo Alves Ferreira, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Ofício nº718/2013 oriundo 

da Prefeitura Municipal que encaminha resposta de requerimento 

nº59/2013, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Ofício nº716/2013 oriundo 

da Prefeitura Municipal que encaminha resposta de indicação nº198/2013, 

foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Ofício nº715/2013 oriundo da 

Prefeitura Municipal que encaminha resposta de requerimento nº93/2013, 

foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Ofício nº643/2013 oriundo da 

Prefeitura Municipal que encaminha resposta de indicação nº197/2013, foi 

lido, ciente a Casa (arquiva-se). Ofício nº599/2013 oriundo da Prefeitura 

Municipal que encaminha resposta de requerimento nº80/2013, foi lido, 

ciente a Casa (arquiva-se). Ofício nº598/2013 oriundo da Prefeitura 

Municipal que encaminha resposta de requerimento nº61/2013, foi lido, 

ciente a Casa (arquiva-se). Terminado o expediente passou-se ao Temário 

Livre. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, comentou com 

indignação sobre um fato ocorrido no dia 13 de outubro do corrente ano, 

onde um funcionário da Prefeitura Municipal, Senhor Rodrigo Martinez, 

Diretor do Departamento de Compras, desacatou o edil. O edil Dourivaldo 

de Rosa Moreira fez o uso da palavra, endossou as palavras do edil José 

Lopes, aludindo que também teve problemas com o mesmo funcionário; 

comentou sobre um convite que recebeu para almoçar junto com a equipe 

do Departamento de Educação no dia dos professores, no qual parabenizou 

a realização do evento; parabenizou a administração do Senhor Presidente 



pelos investimentos que tem feito para a Câmara, através das economias. O 

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

parabenizou o Fundo Social pela realização da Festa do Dia das Crianças e 

também alguns grupos pela realização do mesmo evento nos bairros da 

Vila Batista e Vila Sorocabana; comentou sobre a volta do Programa 

Escola da Família no colégio Otaviano Soares de Albuquerque, que irá 

beneficiar os nossos universitários; endossou as palavras do edil 

Dourivaldo com relação à ótima administração feita pelo Presidente; aludiu 

sobre as proposituras de sua autoria. O edil Jose Roberto Esteves fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do edil 

Valmir com relação à Festa do Dia das Crianças; parabenizou o Diretor da 

Saúde, Senhor Caliba, pela realização da 1ª Semana da Saúde no 

município; comentou sobre a questão do Poder Executivo não estar 

respondendo algumas proposituras e criticou achando desnecessária a 

atitude do edil José Lopes em colocar o Prefeito no Ministério Público, 

sendo que existem outros caminhos para se resolver o problema; aludiu que 

quando era funcionário comissionado pela Prefeitura, foi insultado por um 

edil no Posto de Gasolina, então, a pedido do proprietário do comércio, 

resolveu ficar quieto; finalizou parabenizando o Senhor Presidente e toda 

sua equipe pelo excelente trabalho que vem realizando. O edil Sivaldo 

Miguel dos Santos fez o uso da palavra, comentou sobre as viagens que 

tem feito na cidade de Guarulhos/SP, buscando junto ao Deputado Major 

Olímpio, recursos financeiros para o município; endossou as palavras do 

edil Dourivaldo com relação à boa administração do Presidente desta Casa 

de Leis; parabenizou o Senhor Caliba (Diretor da Saúde), pela realização 

da 1ª Semana da Saúde; parabenizou o trabalho da Sra. Fátima Diniz, à 

frente da APAE; endossou as palavras do edil José Lopes com relação ao 

desacato sofrido, e aludiu que o mesmo deve tentar conversar, mas caso 

não entre em acordo, deve procurar seus direitos. A vereadora Débora 

Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, endossou as palavras do edil 

Sivaldo com relação ao Diretor da Saúde e convidou a todos para a 

Conferência Municipal da Saúde que irá acontecer no dia 26 de outubro do 

corrente ano das 08h00 às 17h00 na Câmara Municipal; comentou sobre o 

requerimento de nº 100/13 de autoria do edil José Lopes, onde manifestou 

seu apoio, mas não concordou quando o edil citou que quem manda no 

Legislativo é o Senhor Prefeito. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da 

palavra, manifestou sua solidariedade ao edil José Lopes por ter sido 



desacatado pelo funcionário da Prefeitura; teceu comentários a respeito das 

proposituras de sua autoria; finalizou prestando condolências à família pelo 

falecimento do Senhor Lindalvo do Carmo Leite. O edil Sergio Shindin 

Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a 

Frente Parlamentar na qual é composto pelo Deputado Walter Ioshi, cujo 

objetivo é reduzir a carga tributária no valor dos medicamentos; comentou 

sobre a 1ª Festa Okinawana que será realizada no município no dia 26 de 

outubro do corrente ano; parabenizou o trabalho realizado pelo edil Sivaldo 

e também pelo Senhor Presidente; aludiu com admiração a postura do edil 

José Lopes, mas ressaltou que é preciso ter tolerância. 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; iniciou 

endossando as palavras do edil Valmir com relação à volta da Escola da 

Família na nossa cidade; teceu comentários a respeito das proposituras de 

sua autoria; parabenizou o edil Sergio Shindin pela iniciativa em realizar a 

Festa Okinawana; agradeceu o apoio e o carinho que tem recebido de todos 

desta Egrégia Casa de Leis. 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, conjuntamente 

reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 51/2013 que 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”. 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). A Comissão de Justiça e Redação, examinando a matéria 

referente ao Projeto de Lei nº 54/2013 que “Dispõe sobre a denominação de 

logradouro público que especifica e dá outras providências”. 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 13 de 

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

sessão às 22h00min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que 

vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


