
ATA: Aos nove dias do mês de março de 2016, realizou-se a 3º Sessão 
Ordinária do 4º 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 24 de fevereiro 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.  Passou-se ao Expediente: 
Ofício nº25/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha 
Projeto de Lei nº. 06, de 29 de fevereiro de 2016 que “Dispõe sobre 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências” no valor de 
R$62.314,93 destinado à reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro 
Três Barras; foi lido, encaminhado às Comissões Competentes e já está 
pautado para a Ordem do Dia. Ofício nº29/2016 de autoria do Senhor 
Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 07, de 03 de março de 
2016 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 
providências” no valor de R$252.077,60 destinado a dotações; foi lido, 
encaminhado às Comissões Competentes e está pautado na Ordem do Dia. 
Requerimento nº13/16 de autoria dos edis Dourivaldo de Rosa Moreira e 
José Lopes de Souza, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 
Requerimento nº14/16 de autoria dos vereadores Débora Cristiane de 
Almeida e Sergio Shindin Tawata, foi lido, discutido, e submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 



(encaminha-se). Indicação nº37/16 de autoria do vereador Valmir dos 
Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se). Indicação nº38/16 de autoria 
da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se). 
Indicações nºs.39 a 42/16 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos 
Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicação nº43/16 de 
autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lida, ciente a Casa 
(encaminha-se). Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O 
vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; iniciou cumprimentando todas as mulheres de Pedro de 
Toledo em nome da Senhora Aldagiza Ribeiro; comentou que juntamente 
com o edil Sivaldo e o Senhor Presidente estiveram num encontro de 
Diretrizes dos Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, realizado no dia 
26 de fevereiro do corrente ano, pelo Tribunal de Contas, onde foram 
tratados assuntos referentes ao artigo 42 da lei Complementar 101/00 
(cuidados com os gastos na gestão pública), por isso parabenizou o Senhor 
Presidente pela forma como tem administrado esta Casa de Leis, pois está 
dentro dos parâmetros da legislação; aludiu sobre a reunião do Programa 
Jovem Agricultor do Futuro, que foi realizada no Centro Comunitário; fez 
uma pequena homenagem às mulheres do nosso município, pelo “Dia 
Internacional da Mulher”. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o 
uso da palavra, endossou as palavras do edil Sergio Shindin com relação à 
homenagem feita às mulheres; solicitou ao Senhor Presidente que tome 
providências o mais rápido possível (no sentido de marcar uma reunião 
com o Chefe do Poder Executivo), com relação à situação do JORI (Jogos 
Regionais do Idoso), pois o campeonato começará em abril do dia 18 à 22; 
o Senhor Presidente consultou os vereadores com relação à disposição dos 
mesmos para estar marcando uma reunião com o Senhor Prefeito 
Municipal, e, ficou acertado que a mesma ocorreria na segunda-feira (dia 
14 de março do corrente ano) às 16:00 horas. O vereador Sivaldo Miguel 



dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; fez uma 
menção ao “Dia Internacional da Mulher”, onde na ocasião questionou o 
porque dessa data ser comemorada no dia 08 de março sendo que o dia da 
mulher é todo dia; perguntou ao Senhor Presidente (com relação ao pedido 
do edil Dourivaldo referente a reunião) se não era melhor chamar o Senhor 
Prefeito Municipal para comparecer na Câmara ao invés dos edis irem até a 
Prefeitura Municipal; em resposta, o Senhor Presidente ficou de verificar 
com o Chefe do Poder Executivo e assim que tiver a resposta, repassará aos 
demais edis; em continuação à fala do edil Sivaldo, o mesmo fez um 
desabafo com relação à situação da ABBC (Associação Beneficente do 
Bem Comum), onde os mesmos não estão pedindo esmolas e sim 
reivindicando um direito que são deles, pois se nós aprovamos a verba aqui 
nesta Casa de Leis, precisamos saber o motivo pelo qual não foi repassado; 
aludiu também com revolta sobre as injustiças cometidas aos servidores 
municipais (corte de horas extras, insalubridades, etc.) e sobre a revisão 
geral anual dos servidores municipais que até o presente momento o Poder 
Executivo Municipal não enviou o Projeto para esta Casa de Leis, sendo 
que a data máxima é até o dia 31 de março, pois foi estabelecido em leis 
anteriores o mês de março para ser dado tal revisão; o edil Dourivaldo 
pediu o aparte e foi concedido; o edil Dourivaldo manifestou seu total 
apoio às palavras do edil Sivaldo. O vereador Valmir dos Santos, fez o uso 
da palavra, agradeceu a presença de todos; fez um agradecimento ao 
Senhor Ramalho (que foi mandado embora da Prefeitura Municipal) pelos 
excelentes serviços prestados ao nosso município devido sua experiência e 
presteza; fez um desabafo aludindo que reprova a forma injusta como são 
dispensadas as pessoas que prestam um ótimo serviço à comunidade; 
comentou que as comunidades dos bairros Marianos e Amoreiras estão 
sofrendo com a precariedade das estradas rurais; endossou as palavras do 
edil Sivaldo com relação à revisão dos servidores da Prefeitura Municipal; 



comentou que a Igreja Católica está recebendo a visita da imagem 
peregrina que veio da cidade de Itariri/SP e que está na nossa cidade, por 
isso, aproveitou para agradecer o pessoal da igreja que trabalha realizando 
o evento, inclusive os cavaleiros que fizeram a cavalgada na recepção da 
imagem e agradeceu também ao Padre Basílio; finalizou prestando sua 
homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”. A vereadora Débora 
Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
informou que durante a semana foi procurada pelo Senhor Luciano Martins 
Lourenço que é Coordenador de Políticas para Inserção no Mercado de 
Trabalho da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, que 
manifestou seu interesse de estar trazendo novamente para o nosso 
município o Programa Estadual de Capacitação Profissional, e também a 
frente de trabalho para o município, onde ressaltou que espera que obter 
êxito nesta empreitada; parabenizou o edil Sergio Shindin pela liderança e 
desempenho junto aos produtores rurais do município; teceu comentários a 
respeito das proposituras de sua autoria; finalizou parabenizando todas as 
mulheres pelo “Dia Internacional da Mulher”. O Senhor Presidente 
solicitou que a 1ª Secretária Neide Hipólito ocupasse o seu lugar a fim de 
fazer o uso da tribuna livre. O Senhor Presidente fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; iniciou prestigiando a todas as mulheres 
pelo seu dia, aludindo que os homens não vivem sem as mulheres; aludiu 
que esteve na Prefeitura Municipal conversando com a funcionária Denise 
(que trabalha no setor de convênios) para que ajudasse a acelerar a vinda da 
carreta de mamografia do Programa Mulheres de Peito para a nossa cidade; 
comentou sobre a academia ao ar livre que será instalada no bairro da Vila 
Batista, onde, já solicitou ao Chefe do Poder Executivo para que acelere na 
instalação da mesma, mas até o presente momento ainda não foi atendido; 
teceu mais comentários a respeito da situação do JORI (Jogos Regionais do 
Idoso) e, parabenizou o trabalho excelente que a “Nenê” vem fazendo junto 



à turma da terceira idade. 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. As Comissões 
de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação conjuntamente reunidas 
examinando os Projetos de Lei nº04/2016 que “Dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial” no valor de R$69.909,03 destinado a serviços 
em obras de infra-estrutura e equipamento social ao bairro Vila 
Sorocabana; Projeto de Lei nº06/2016 que “Dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial que especifica e dá outras providências” no valor 
de R$62.314,93 destinado ao atendimento de despesas com a educação; e,  
Projeto de Lei nº07/2016 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial e dá outras providências” no valor de R$252.077,60 destinado a 
dotações; as Comissões opinam favoravelmente pelas matérias em tela. O 
Parecer do Projeto de Lei nº04/2016 foi lido, o Projeto foi 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). O Parecer do 
Projeto de Lei nº06/2016 foi lido, o Projeto foi 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). O Parecer do Projeto 
de Lei nº07/2016 foi lido, o Projeto foi 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). Não havendo mais 
matéria para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos, e, convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no 
dia 23 de março do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 
20h50. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada 
por mim e pelo Senhor Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


