
ATA: Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2015, realizou-se a 14º 

Sessão Ordinária do 3º 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 José Roberto Esteves. Secretariou a 1ª 

Secretária Neide Hipólito e 2ª Secretária Débora Cristiane de Almeida. O 

Senhor Presidente fez a chamada regimental, constatou a presença total 

da edilidade e, consignou a presença do representante da AMB Assessoria 

Senhor Louis Paulo Pássaro Bouchet, que auxiliou no andamento dos 

trabalhos. Deu-se início à sessão. A ata da Sessão Ordinária do dia 26 de 

agosto do corrente ano teve sua leitura dispensada, conforme a Resolução 

nº. 38/2014 desta Casa de Leis, foi colocada em discussão, votação e 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade. O Senhor Presidente comunicou que o expediente será reduzido 

devido a votação da Lei Orçamentária Anual de 2016, conforme o artigo 

226 do Regimento Interno desta Casa.  Passou-se ao Expediente: Projeto 

de Lei nº 25/15 de autoria do edil José Lopes de Souza que “Dispõe sobre 

a denominação de logradouro público que especifica e dá outras 

providências”, foi lido e encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. 

Projeto de Lei nº 26/15 de autoria do edil Valmir dos Santos que “Dispõe 

sobre o atendimento prioritário às pessoas com deficiência, com 

mobilidade reduzida e aos idosos nos estabelecimentos de saúde do 

município e dá outras providências”, foi lido e encaminhado à Comissão 

de Justiça e Redação. Requerimento nº 65/15 de autoria da vereadora 

Débora Cristiane de Almeida, foi lido, discutido, e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº 66/15 de autoria dos edis José Lopes de 

Souza e Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 



(encaminha-se). Indicação nº 147/15 de autoria da vereadora Débora 

Cristiane de Almeida, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicações nºs. 148 e 149/15 de autoria do vereador 

Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). 

Moção de Pesar nº. 21/2015 de autoria do vereador Valmir dos Santos e 

Neide Hipólito, pelo falecimento do Senhor Valdir de Oliveira Florindo, 

foi lida e colocada em discussão (encaminha-se). Terminado o Expediente 

passou-se ao Temário Livre. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez 

o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou fazendo sua 

defesa sobre alguns comentários caluniosos feitos pelo Senhor Presidente 

sobre a sua pessoa, com relação à violação do lacre da placa do carro 

oficial; aludiu também sobre que juntamente com o edil José Lopes de 

Souza protocolou no Ministério Público uma denúncia contra o Concurso 

Público da Câmara Municipal. Terminado o temário livre, o Senhor 

Presidente consultou o Plenário para a dispensa do Intervalo Regimental, 

foi aprovado por unanimidade pela edilidade. Passou-se à Ordem do Dia. 

A Comissão de Justiça e Redação examinando o Veto ao Projeto de Lei nº 

20/15 que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público que 

especifica e dá outras providências”, opinam favoravelmente pela matéria 

em tela. O Veto ao Projeto de Lei foi lido, colocado em discussão e 

votação nominal, na qual os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou 

pela manutenção do veto ao projeto, Sergio Shindin Tawata, votou pela 

manutenção do veto ao projeto, Dourivaldo de Rosa Moreira, votou pela 

manutenção do veto ao projeto, José Lopes de Souza, votou pela 

manutenção do veto ao projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela 

manutenção do veto ao projeto, Valmir dos Santos, votou pela 

manutenção do veto ao projeto, Neide Hipólito votou pela manutenção do 

veto ao projeto, Débora Cristiane de Almeida votou pela manutenção do 

veto ao projeto e José Roberto Esteves votou pela manutenção do veto ao 



projeto, sendo mantido o veto ao projeto por nove votos favoráveis 

(encaminha-se). A Comissão de Finanças e Orçamento examinando o 

Projeto de Lei nº 22/15 que “Estima a Receita e fixa a Despesa do 

Município de Pedro de Toledo para o exercício de 2016”, opina 

favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto de Lei foi lido, colocado 

em discussão e votação nominal, na qual os edis: Paulo Eduardo Alves 

Ferreira votou pela aprovação do projeto, Sergio Shindin Tawata, votou 

pela aprovação do projeto, Dourivaldo de Rosa Moreira, votou pela 

aprovação do projeto, José Lopes de Souza, votou pela aprovação do 

projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação do projeto, 

Valmir dos Santos, votou pela aprovação do projeto, Neide Hipólito 

votou pela aprovação do projeto e Débora Cristiane de Almeida votou 

pela aprovação do projeto, sendo aprovado por oito votos favoráveis 

(encaminha-se). As Comissões Justiça e Redação e Finanças e Orçamento 

examinando o Projeto de Lei nº 23/15 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial” no valor de R$4.904.342,00, destinado para 

obra de reconstrução de pontes e contenção de talude com gabião e 

atirantado; opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto de Lei 

foi lido, colocado em discussão, na qual devido a alguns apontamentos, o 

Senhor Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos. Reaberta a 

sessão. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou através de 

requerimento verbal, que o Projeto permanecesse na Casa para uma 

melhor análise e, que depois se fosse preciso, entraria na sessão 

extraordinária. O pedido do edil foi colocado em discussão e votação, na 

qual os edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou pela rejeição do 

requerimento, Sergio Shindin Tawata, votou pela aprovação do 

requerimento, Dourivaldo de Rosa Moreira, votou pela aprovação do 

requerimento, José Lopes de Souza, votou pela aprovação do 

requerimento, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação do 



requerimento, Valmir dos Santos, votou pela rejeição do requerimento, 

Neide Hipólito votou pela rejeição do requerimento e Débora Cristiane de 

Almeida votou pela rejeição do requerimento, onde a votação ficou 

empatada em quatro votos para a aprovação e quatro votos pela rejeição, 

e o voto decisivo ficou para o Senhor Presidente, que votou pela rejeição 

ao requerimento do edil, sendo rejeitado então por cinco votos contrários. 

O Projeto de Lei continuou em discussão e votação nominal, na qual os 

edis: Paulo Eduardo Alves Ferreira votou pela aprovação do projeto, 

Sergio Shindin Tawata, votou pela aprovação do projeto, Dourivaldo de 

Rosa Moreira, votou pela rejeição do projeto, José Lopes de Souza, votou 

pela rejeição do projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação 

do projeto, Valmir dos Santos, votou pela aprovação do projeto, Neide 

Hipólito votou pela aprovação do projeto e Débora Cristiane de Almeida 

votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por seis votos 

favoráveis, tendo dois votos rejeitados (encaminha-se). Não havendo mais 

matérias para Ordem do Dia, o Senhor Presidente agradeceu a presença 

de todos, convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se 

no dia 14 de outubro do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão 

às 20h40. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 


