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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA.  
 
Aos dez dias do mês de fevereiro de 2016, realizou-se a 1º 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 Vereador José Roberto Esteves; Secretariou a 1ª 
Secretária Neide Hipólito e 2ª Secretária Débora Cristiane de Almeida; o Senhor 
Presidente determinou à 1ª Secretária a realização da chamada regimental, que 
constatou a presença de todos os Vereadores; e determinou que seja consignado em Ata 
a presença do representante da AMB, editora jornalística e LB Assessoria Legislativa, 
Senhor Louis Paulo Pássaro Bouchet, que assessorou a Presidência e á Mesa Diretora 
no transcorrer da Sessão; em seguida colocou em discussão a ata da Sessão Ordinária do 
dia 09 de dezembro de 2015, que 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; em  seguida deu 
início ao Expediente: leitura do ofício nº007/2016 de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 02, de 28 de janeiro de 2016 que “Autoriza 
o Executivo Municipal a conceder subvenções sociais às entidades beneficentes e dão 
outras providências”, foi lido, encaminhado às Comissões Competentes e está pautado 
na Ordem do Dia. Ofício nº008/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 
encaminha Projeto de Lei nº. 03, de 28 de janeiro de 2016 que “Dispõe sobre abertura 
de crédito adicional especial” no valor de R$99.117,60 destinado a reforme da Unidade 
Básica de Saúde do Bairro Três Barras; foi lido e encaminhado às Comissões 
Competentes. Ofício nº 009/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 
encaminha Projeto de Lei nº. 04, de 28 de janeiro de 2016 que “Dispõe sobre abertura 
de crédito adicional especial”, no valor de R$69.909,03 destinado a serviço de infra-
estrutura e equipamento social do bairro Vila Sorocabana; foi lido e encaminhado às 
Comissões Competentes. Ofício nº040/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 
que encaminha Projeto de Lei nº. 05, de 03 de fevereiro de 2016 que “Altera o inciso 
VIII do art. 5º da Lei Complementar 48/2005 e dá outras providências”, foi lido e 
encaminhado às Comissões Competentes. Balancete Analítico da Câmara Municipal de 
Pedro de Toledo referente aos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, foram lidos e 
estão à disposição na Secretaria para que os edis tomem ciência. Requerimentos nºs. 01, 
02, 04, e 05/16 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 nº03/16 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lido, 
discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 
edilidade (encaminha-se). Requerimentos nºs. 06, 07 e 08/16 de autoria do edil José 
Roberto Esteves, foram lidos, discutidos, e submetidos à deliberação do Plenário, foram 
aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Indicações nºs. 01 a 07, 
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09, 10, 15 a 18 e 19 a 22/16 de autoria do Vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram 
lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicações nºs. 08, 11 e 12/16 de autoria dos 
Vereadores Sivaldo Miguel dos Santos e Valmir dos  Santos, foram lidas, ciente a 
Casa(encaminham-se). Indicações nºs. 13 e 14/16 de autoria do Vereador Valmir dos 
Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Ofício nº05/2016 – GDUR – 12, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
que encaminha o processo de prestação de contas TC 1842/026/13, foi lido, 
encaminhado às Comissões de Finanças e Orçamento e, está afixado no quadro de 
avisos. O Senhor Presidente fez um comunicado referente ao memorial descritivo com 
relação à obra que está sendo realizada na Câmara Municipal, cujo projeto é do 
Engenheiro André da Prefeitura Municipal, o qual teve um erro e, o mesmo constatou 
esse erro e irá fazer um aditamento a menor, portanto o erro será corrigido, e, com 
relação ao relógio foi feito a manutenção e não retornou ainda, então os vereadores que 
forem usar a Tribuna Livre podem usar à vontade, pois quando estiver faltando um 
minuto será avisado. Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre; O Vereador 
José Lopes fez o uso da palavra: Eu fico da minha mesa sentado e fico só observando o 
que se pede ao Prefeito e gostaria de saber com relação aos pedidos com a saúde, 
gostaria de saber o que funciona na saúde, é meio complicado, com exceção de alguns 
serviços, tenho que admitir que tem pessoas lá que tem boa vontade, dá algo de si para a 
saúde além daqueles maus serviços que são prestados, então tem pessoas ali que 
demonstram boa vontade. Isso não é só na saúde não, a Prefeitura no geral, aí a gente vê 
raio x, já tem mais de 4 anos tentando instalar e colocar para funcionar, a gente vai nos 
Postinhos de Saúde, vemos lá que as atendentes, os médicos reclamam que faltam 
faxineiras, eu vou um dia no PS e chego lá encontro o médico dormindo, carro sem 
condições de rodar, pneu careca, balanceamento não tem, enfim não tem condições de 
rodar, pacientes perdendo consultas que tem de 7 meses até um ano marcadas, e no dia 
em que vai na Prefeitura no dia em que está marcado para ir para outras cidades dizem 
que não tem carro, o carro quebrou, quer dizer eles não fazem nenhum esforço para 
prestar um serviço decente à população e ainda por cima entram com um Projeto para 
engordar a folha de pagamento da Prefeitura, é brincadeira? Enquanto isso emagrece os 
serviços públicos e deixa necessitado a população, eu não sou contra, mas uma boa 
maioria daquele pessoal ali na Prefeitura tinha que ser mandado embora, porque não é 
possível, são muitas pessoas ganhando sem fazer nada; como eu já falei tem pessoas que 
trabalham com vontade, procuram fazer algo, dá um pouco de si para a população 
porque vê a necessidade, mas tem pessoas lá, que me desculpe a expressão da palavra, 
mas são uns “vagabundos”, eu acho que vagabundo tem que botar para andar; aí depois 
vem querendo terceirizar a saúde pra ficar pior porque o que eu tenho de informações 
que não funciona e temos até os próprios exemplos dos municípios aí vizinhos que 
terceirizaram e estão nessa decadência pior do que aqui, então a gente fica meio 
indignado porque nada funciona, uma vez foi eu e o Vereador Sensei no Departamento 
de Obras pedir reparos para o Ribeirão do Luiz II, eu já fiz vários requerimentos, e nem 
faço mais porque perdi a vontade de fazer alguma coisa até porque não somos 
atendidos, chego ao ponto de dizer que se eu fosse ali na Prefeitura pedir a máquina ou 
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o caminhão, eu mesmo iria lá e faria, mas não pode, o Vereador não pode, aí fica aí 
nessa contramão, o povo precisando e eles não tendo. Aí foi eu e o Vereador lá no 
Departamento de Obras, chegamos e falamos com o Engenheiro André, está aqui o 
rapaz precisa de uma máquina lá em cima porque não tem condições, porque o rapaz 
tinha que tirar um caminhão de bananas para trazer aqui para baixo para vender e 
ganhar o seu sustento, o Engenheiro falou que na quarta-feira, (isso era segunda-feira) ia 
mandar a máquina lá, você esteja aqui 7:00 horas que nós vamos levar o carro para lá; o 
rapaz foi até lá 7:30 horas da manhã e falaram para ele que o caminhão já tinha ido e 
subiu o Ribeirão Luiz todinho e não achou a máquina (deve ter ficado invisível); quer 
dizer, até enganar o povo eles enganam; eu não costumo dizer que o Prefeito tenha 
culpa, até porque é como eu falei tem muitos ali que deixam a desejar no serviço 
público, porque quem presta são eles; o Prefeito manda embora, mas às vezes devido a 
um cargo político (fazendo politicagem) não quer mandar os caras porque vai perder 
votos; quer dizer não perde o voto mas a população fica insatisfeita (é complicado); eu 
acredito que eles querem empurrar o problema para alguém (dá ele aí para alguém) 
estando ruim ou bom a Câmara não vai poder interferir, porque não diz respeito a 
Prefeitura mais; quer dizer o povo vai ter que recorrer ao Ministério Público (é 
complicado). E outra coisa que eu fico indignado, aliás eu quero antes parabenizar os 
carnavalescos, os organizadores, a pessoa do Marquinhos que é o Diretor da Cultura, 
que fez um bom carnaval, o pessoal se divertiu, não teve nenhum incidente, ocorrências, 
então parabenizo pelo excelente trabalho e parabéns ao povo que brincou o Carnaval; 
por outro lado eu fico meio revoltado com a atitude do nosso Presidente, durante o ano 
todinho ficamos numa severa economia, uma economia brava, fechou as portas, a 
população não pode entrar para tomar um cafezinho e tinha uma bolachinha para de vez 
em quando uma visita entra no nosso recinto (servíamos uma bolachinha um chazinho) 
não temos mais, até aí vai; o WIFI da Câmara toda a semana ele (Presidente) troca a 
senha que é para o povo não usar, toda a semana, eu já nem venho mais pedir a senha 
porque eu uso a internet do meu próprio celular; limitando xérox, limitando telefone; 
acreditem vocês, tem pessoas que vem aqui e tem filhos presos (muitas vezes aconteceu 
comigo) pedir para telefonar, porque as vezes não tem condições de telefonar para uma 
cadeia, porque as vezes é fora do município e às vezes até do Estado, e proibiram, isso 
não tem mais; limita a xérox como eu já falei, a economia dele é tão grande que proíbe 
até o rapaz de trabalhar ali na porta, que acho que é para economizar os fios da vassoura 
(porque não é possível) para varrer depois, reclamam que o cara (meu amigo Ailton) faz 
sujeira; então a gente fica indignado e ainda por cima faz uma obra dessas de 
R$65.000,00, agora ta dizendo aí que foi um erro (brincadeira!); já pensou se o Poder 
Público errasse constantemente assim? Colocar uma obra dessas, inclusive tivemos 
olhando lá no cronograma da obra R$15.000,00 só de pedra brita; o engraçado é que 
depois que colocaram a placa ali, pedimos o documento ao Presidente para poder 
entender, mas depois que colocaram a placa, a população começou a questionar se bloco 
à vista era rebocado (eu sinceramente tenho 54 anos de idade e nunca vi rebocar bloco à 
vista, a não ser que esteja velho há mais de 300 anos), rebocar bloco à vista é meio 
complicado; então depois que colocaram a placa o pessoal ficava questionando mas o 
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porquê? R$65.000,00 gasto em quê? E a população estava perguntando tanto que eu 
estava ficando de “cabelo em pé”; então um amigo deu uma idéia e falou que 
gravássemos um vídeo mostrando de não compactuamos com nada disso. Acredito eu 
que os edis aqui também não compactuam, até porque ele é ditador, faz aquilo que quer 
e todos deixam, por mim sinceridade eu já tinha aberto uma CPI contra ele, pois fica 
negando os documentos não sei porque; agora te pergunto, quais são os motivos Senhor 
Presidente que o Senhor nos nega os documentos? O Senhor Presidente respondeu: 
Vereador eu não neguei requerimento, respondi todos inclusive os 7 ou 8 requerimentos 
que  vossa  excelência encaminhou  à  Presidência  e  nós encaminhamos todos à vocês; 
tudo o que vocês pediram está ali; está lá no mural, balancete está lá, o cheque que foi 
devolvido pela Câmara à Prefeitura; eu faço as coisas certas, e o que você falou aí 
referente a isso, eu não sou engenheiro, não é da minha competência, como também não 
é da tua competência você saber contabilidade; então nós temos aí o Bouchet, temos o 
Flávio, tudo o que vocês perguntam eu acho que tudo eles respondem a vocês. O 
Vereador José Lopes continuou com a palavra: Porque você rejeitou o orçamento de 
R$15.000,00 do menino e pegou o de R$65.000,00? O Senhor Presidente respondeu: 
Como de R$15.000,00? O Vereador José Lopes falou: Ele está mentindo? O 
Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira pediu aparte ao Vereador José Lopes, o mesmo concedeu. Com a palavra o Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira: O 
Presidente acabou de falar ali que concedeu os documentos a nós, as informações, não 
não, ele (Presidente) indeferiu tudo, isso aí é conversa fiada dele, não deu documento 
nenhum, não deu justificativa nenhuma e outra, negar informações ao Vereador é negar 
informações para o povo, porque nós somos representantes direto do povo, então, ele 
não está dando informação nenhuma, esses quase R$65.000,00, isso que ele falou do 
André não “cola” não, a obra foi licitada por ele e não pelo André. O Vereador José 
Lopes continuou com a palavra: Licitou a obra e está aí R$65.000,00, e outra, nós nos 
propusemos a pagar todas as xérox (porque a economia aqui é brava). O Senhor 
Presidente pediu a palavra para responder. O Vereador José Lopes falou: Agora 
não lhe dou mais nada. O Senhor Presidente insistiu: ...o único Presidente desta Casa 
aqui sou eu mais ninguém. O Vereador José Lopes retomou a palavra: Agora não lhe 
dou mais a palavra. O Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira entrou no debate e 
falou: Vereador (se referindo ao Presidente) quem está com a palavra é o Vereador 
JOSÉ LOPES (Em tom de discussão) se ele (JOSÉ LOPES) conceder a palavra fala, se 
não conceder não fala. (houve uma pequena discussão). Com a palavra novamente o 
Vereador José Lopes: Nós nos propusemos a pagar as xérox referentes aos 
documentos (porque aqui a economia é brava) até hoje não recebemos nada, quer dizer, 
ele deu uma resposta aí dizendo (pausa para manifestação da platéia), vamos apurar os 
fatos para ver se ele nos dá as informações, não queremos atropelar nada aqui, queremos 
fazer tudo legalmente e se for necessário abriremos uma CPI. O Vereador Sivaldo 
Miguel dos Santos fez o uso da palavra: Antes de mais nada, eu quero voltar a 
situação da saúde, a saúde como foi dito aqui, ela é quem está na UTI e a saúde nossa 
estando na UTI é o nosso povo que está passando mal; então foi feito por mim e é do 
conhecimento dos nobres edis um requerimento ao Senhor Prefeito e ao Diretor Caliba 
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de que o médico que trabalhasse à noite só poderia ir embora quando o plantonista do 
dia chegasse, coisa que não está acontecendo, estive lá várias vezes 8:00 horas da 
manhã, pessoas passando mal ali na frente e não tem médico, mas cadê o médico? 
Responderam: já foi embora. Cadê o plantonista do dia? Responderam: ainda não 
chegou. Isso é inadmissível, pois se chegar uma ocorrência grave quem é que vai 
socorrer? A enfermeira? Ela não pode. Então nós temos que rever isso aí porque foi 
enviado o requerimento tanto ao Senhor Prefeito como ao Diretor da Saúde e não está 
sendo cumprido e, o nosso povo quer uma resposta e não pode ficar ali à mercê ouvindo 
gracinhas de desocupados (pois qualquer ocorrência que tem ouvi-se a frase “o SAMU 
que demorou”) sendo que não é por aí, é em Itanhaém que liberam, então quem manda é 
ali dentro (Pronto Socorro); eu no começo pedi a volta das branquinhas (ambulâncias) 
porque  qualquer  ocorrência  (é vizinha do Bigode),  então  em 10 minutos a lata velha 
chegava; hoje não, hoje precisa de uma série de informações para depois eles poderem 
sair dali; então como sempre falo “eu sei dar a paulada e pedir desculpas se estiver 
errado”. E, com relação aos tubos, nós com precisão e necessidade, de repente os tubos 
sumiram, eu fui ao local onde pedi um e não tinha nem meio (estamos com 
problemas...recorrer a Deus porque está uma briga). O Senhor Ramalho está se 
dividindo em 10 para deixar aquilo de acordo com o que merece. Quero pedir um apoio 
aos companheiros, vamos ver o que dá para fazer pelo Senhor Benê, porque ele é 
morador daqui há muito tempo (houve um acordo, desfizeram o acordo), agora estão 
querendo expulsar o homem como se fosse um cachorro; é uma falta de consideração 
com o ser humano, pois ele é um cidadão que está contribuindo com o município, ele 
está recolhendo e cuidando dos cachorros. O Vereador José Lopes pediu aparte. Foi 
concedido. Com a palavra o Vereador José Lopes: O Senhor Bene está sendo 
ameaçado pela Prefeitura para retirar quase 300 animais. O Vereador Sivaldo Miguel 
dos Santos entrou na fala: Desculpe Vereador não é pela Prefeitura é por alguém de 
dentro da Prefeitura querendo engrandecer em cima do cidadão; é o que eu falo, se fosse 
para todo o problema na Prefeitura o Prefeito resolver pra quê então que está cheio de 
gente lá dentro, tem um monte de caciques lá e meia dúzia de índios. Então como eu já 
havia dito temos que somar em prol do povo, porque nós fomos eleitos por eles (povo) 
só que até ontem nós não fizemos nada. Vamos reagir gente! Nós estamos aqui de 
passagem mas temos que cumprir o nosso papel de Vereador. Quando fui eleito meia 
dúzia disseram que eu seria “truta” do Prefeito, mas engana-se, pois é só acompanhar o 
meu trabalho para ver, se saírem 7:00 horas da manhã vocês me verão trabalhando. 
Porque que eu apresento 15, 20 até 25 indicações, porque eu rodo e eu não digo faça 
isso, eu pego na enxada e vou fazer; 70% das minhas indicações são resolvidas porque 
eu vou fazer; além de Vereador eu também sou funcionário da Prefeitura; se me 
mandarem ir para a Piririca eu pego a enxada e vou para o Ribeirão, eu vou para onde 
eu pedi a indicação, os buracos que eu pedi quando estávamos em recesso, já foram 
antecipados, eu já tampei esses buracos indo para Nóbrega; falta agora (que o Senhor 
Ramalho assim que passasse o Carnaval) dar uma viagem de cascalho por cima, mas os 
buracos já estão tapados. As linhas de tubos no Pastor Pedro, o outro buraco no Dr. 
Fábio já estão selados porque eu fui lá. Falta esperteza, noção de trabalho e eu estou 
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acostumado com o trabalho e entendo. Se tem material daqui nós vamos tirar, mas e o 
IBAMA não vai embargar? Não porque foi aprovado uma lei aqui nesta Casa de que do 
eixo da estrada nós podemos tirar 12 metros deixando ela com 20 metros; então se tem 
material aqui que se pode utilizar na estrada o porque que eu vou até o Braço do Meio 
na cascalheira; no Morro Branco um material nobre “sabre bonito”, a proprietária já nos 
concedeu, mas isso não gera nota, só interessa o que gera nota, então gente, temos que 
acabar com isso. O Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira pediu aparte. Foi 
concedido. Com a palavra o Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira: Em relação à 
situação do Senhor Bene, eu li e entendi que eles querem fazer a retirada de tudo, e 
também está escrito que ele (Bene) tem tudo regularizado, mas a Prefeitura está 
preferindo priorizar uma ong do que a Associação dele, então veja bem, se já está todo 
esse tempo, fazendo um bom trabalho então se é para vir uma ong, que dê oportunidade 
para a Associação do Senhor Bene que já está aí. É questão de bom senso da Prefeitura 
em acolher quem já está no município. Com a palavra novamente o Vereador 
Sivaldo Miguel dos Santos: Nós sabemos  quem é  que tem idéia de vir para cá; se tem 
que trazer uma ong para montar aqui, porque então não aproveitar a que já está montada 
e trabalhou esse tempo todo só ele e Deus angariando fundos para desenvolver o seu 
trabalho; não podem expulsar a Associação do município e trazer outra que 
politicamente nem aqui vota, só porque tem os olhos verdes e é amigo da Diretoria. 
Estamos aqui para trabalhar para o povo e o Senhor Bene para mim é o povo. Com 
relação à feira, isso já está passando dos limites, eu me lembro de várias vezes que a 
ambulância de emergência tentava passar e o funcionário Edimilson (cumprindo sua 
função) tentava barrar, então porque não deixar a via livre sendo bom para todo mundo. 
Quanto ao cemitério precisamos ver também o muro que caiu, onde o engenheiro André 
fez toda a planilha, tudo direitinho, só que o Contador Senhor Paulo até agora nada fez, 
então não é culpa do André; temos que ver na contabilidade o porque da demora pois se 
der uma chuva os caixões vão descer serra abaixo, portanto vamos tomar providências e 
resolver isso aí o mais rápido possível. O Vereador Valmir dos Santos fez o uso da 
palavra: As coisas acontecem de uma forma complicada na nossa cidade, as pessoas 
não consultam e de repente soltam aí uns documentos e como nós Vereadores não 
vamos ler o documento; estou falando isso em relação à saúde, então ventilou por aí 
sobre a terceirização e isso aí é o seguinte, nós temos vários municípios daqui vizinhos 
que não deu certo e de repente chega uma bomba dessas na minha mão porque eu sou 
Presidente da Comissão de Justiça e Redação e eu não vou assinar isso nunca, eu não 
vou assinar, porque se está ruim vamos melhorar o que existe e não fazer um absurdo 
desses, e outra coisa, estamos num ano político eleitoral, seja quem for o próximo 
prefeito nós estaremos engessando o mesmo e isso não pode acontecer, a cidade está 
sofrendo muito e nossa luta tem que ser esta, eu sou totalmente contra isso aí como os 
demais colegas também. Se quer terceirizar vamos terceirizar os médicos e não os 
funcionários. O edil José Lopes questionou o que funciona no Pronto Socorro e eu digo 
que os funcionários que vestem a camisa precisam de condições de serviços, tem muita 
gente desestruturada como tem na educação e nos demais setores. Agora se quebra um 
carro ou outra coisa é preciso averiguar. Estou no terceiro mandato, agradeço a 
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população que me escolheu e confia no meu trabalho, mas o que vamos fazer com os 
nossos motoristas de ônibus que temos aqui, porque agora a maioria vai ser terceirizado; 
a linha da Fazenda São José que era muito boa sem problemas nenhum agora vai ser 
terceirizada, e os ônibus que lutamos para conseguir junto ao governo do Estado, o que 
vamos fazer com os mesmos? A empresa de transportes tem que dar condições, por 
exemplo, hoje fui trabalhar nas Três Barras, e a funcionária que trabalha e depende de 
transporte não veio porque o ônibus já quebrou; as aulas irão começar dia 15 de 
fevereiro e estou preocupado com a questão do transporte sim, temos pessoas 
capacitadas, mas precisamos acertar as coisas, pois do jeito que está não dá para 
continuar. (Descaso), eu fiz vários documentos solicitando várias coisas exemplos: 
iluminação do campo, é só trocar uma lâmpada, e nada, é vergonhoso ver aquilo lá 
sendo que é pago para usar. Também temos coisas boas, vocês viram o Carnaval, as 
chácaras lotadas, o povo vem para cá e gosta. Já temos os problemas dos mosquitos que 
perturbam tanto. É preciso dar condições, nossa cidade é bonita e o povo gosta de vir 
para cá. No Carnaval foi feito a exposição de artesanatos, que estava lindo, mas a data 
devia ser mais propícia pois as pessoas  estavam preocupadas em pular o carnaval, por 
isso muita gente deixou de ver o trabalho deles. Agradeceu ao Paulinho (funcionário da 
Prefeitura – Patrol) que  deu  um  trato  na  estrada  de  Manoel  de Nóbrega, pois se não 
fosse ele a estrada estaria intransitável. Parabenizou o Departamento de Educação e 
solicitou que a Diretora faça uma reunião com os edis para dar maiores explicações 
sobre o Projeto que entrou na Casa. O Presidente tem feito coisas boas também, 
inclusive no mês de janeiro convidou todos os edis para estar visitando as estradas. O 
concurso foi aberto na Prefeitura e as pessoas fizeram acreditando que teria uma vaga, 
tanto na saúde como nas escolas, fizeram o concurso e não chamaram ninguém, sendo 
que as pessoas fazem concurso querendo trabalho, senão o povo fica descrente. 
Parabenizou todos os membros do Conselho Tutelar que tomaram posse em janeiro. O 
Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra: Parabenizo os edis 
Bigode, Valmir que já falaram sobre a terceirização, e acredito que todos os demais edis 
também sejam contra à esse projeto; contra porque não tem sentido porque não se faz 
milagres agora, faltando apenas alguns meses para acabar o mandato; como o Valmir 
citou de valores no caso R$140.000,00 ano para medicamento e R$240.000,00 contábil 
e jurídico, o dobro do valor do medicamento é para pagar a contabilidade e o jurídico, 
não tem condições isso é algo que realmente não tem explicação, sendo que hoje já se 
gasta mais de R$200.000,00 em medicamentos como é que vamos pagar R$140.000,00, 
e fora os outros gastos; vamos fazer a nossa saúde funcionar com o comando do próprio 
município. Essa de terceirizar não vai funcionar mesmo; tem vários municípios em que 
a terceirização não deu certo; então tem que investir na saúde hoje do jeito que está; se 
terceirizar a saúde é o mesmo que vendê-la de porteira fechada para pessoas 
desconhecidas; se esse projeto vir para cá será um desafio onde teremos que peitar isso 
aí e derrubar; estive olhando também o salário dos diretores de quase R$8.000,00 se 
fosse terceirizar, sendo que não é realidade do nosso município; e é legal saber que 
todos estão num objetivo só que é não aceitar a terceirização. O Vereador Sivaldo 
Miguel dos Santos pediu aparte. Foi concedido. Com a palavra o Vereador Sivaldo 
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Miguel dos Santos: R$8.000,00 para um diretor e você chega lá e não tem um dipirona. 
Com a palavra o Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira: É complicado, como venho 
falando do raio x; bom, não tem mais o que fazer a não ser investir na saúde no que 
existe hoje e não passar para desconhecidos; sou totalmente contra e vim fortalecido, 
pois como o próprio Presidente da Comissão de Justiça e Redação falou que é contra, eu 
também sou e creio que os demais também sejam; venho acrescentar o meu apoio 
contra; valorizem os funcionários que já existem e acredito que terão mais garra e vão 
trabalhar com mais vontade, pode ter certeza que vai ser bem melhor, e o atendimento 
irá melhorar; o Vereador José Lopes pediu aparte, que foi concedido, com a palavra 
o Vereador José Lopes: É preciso dar condições para que eles trabalhem; o Vereador 
Dourivaldo de Rosa Moreira continuou com a palavra: Dê condições para que eles 
trabalhem para que tenham mais ânimo, e não terceirizar pois com certeza não vai 
passar mesmo, agora em relação à obra da Câmara que o edil José Lopes citou 
levantamos isso já há algum tempo, temos fotos do início da obra, que na realidade eu 
não vejo, não classifico como uma obra, como o José Lopes falou do bloco à vista, eu 
tive pegando o que eu tenho aqui que nós tiramos cópia dos documentos que estão no 
mural da Câmara e até porque realmente o Senhor Presidente não nos concedeu nenhum 
documento algum, não nos forneceu informação nenhuma como o José Lopes falou “ele 
trabalha como um ditador”, porque ele não nos forneceu nada, o que nós solicitamos foi 
tudo indeferido, então através do mural nós tiramos cópia de algumas coisas, fomos 
olhando e descobrimos algumas coisas; veja bem, a  placa que de identificação que é de 
6,00 metros custou R$ 2.480,00, quem está pagando isso aí é o povo, R$ 2.480,00 é 
brincadeira?, na crise em que nós estamos, outra situação (onde foi discutido com os 
demais Vereadores, inclusive parabenizo os mesmos pois quando passamos as 
informações à eles, imediatamente os mesmos foram até o gabinete do Presidente 
requerer mais informações, os quais também não se convenceram), houve uma reunião 
com os 7 Vereadores e eu e o edil José Lopes ficamos aguardando do lado de fora 
esperando terminar a reunião e após a mesma os edis foram até o meu gabinete e juntos 
tivemos outra reunião, a verdade é que não convenceu essa placa de R$ 2.480,00, aí tem 
lá uma caixa coletora de concreto armado, quem vem aqui de dia e quiser eu levo aqui 
dentro da Câmara apesar dele (Presidente) não gostar que ninguém entra, mas você pode 
entrar sim, eu trouxe a Graça, ela veio aqui, ele não gosta, fica controlando tudo pelo 
celular, quem entra e quem sai; quem vir aqui e me procurar pode ter certeza que eu vou 
estar recebendo de braços abertos, porque nós todos aqui fomos eleitos pelo voto direto 
através de cada um de vocês, então não é entrar aqui e colocar o povo para fora, (não 
pode ver isso, não pode ver aquilo) pode sim, então essas caixas coletoras que eu falei 
foram 09 num total de R$ 4.794,00 umas caixinhas “deste” tamanho, e tem mais a tal da 
grelha que eu estava olhando mais R$ 1.829,00 para colocar isso aí, isso é absurdo 
gente, só isso aqui dá mais de R$ 6.000,00; aí eu olhei também a pintura e tinta látex do 
muro R$ 5.082,00, veja bem, e aí vem o pior que é o laço de pedra britada que foi R$ 
15.441,00 sabe quanto que dá isso aqui mais ou menos uns 30 caminhões cada um com 
5 metros de pedra, desses caminhões dá para tirar uns 15 e jogar nas estradas que estão 
precisando dessas pedras lá, porque é impossível o que está acontecendo, não estamos 
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para fazer tipo porque é ano de eleição não, porque quem acompanha aqui as sessões da 
Câmara seja contra o executivo ou o legislativo, nós não compactuamos com esse tipo 
de coisa, agora 30 caminhões de pedra vai jogar aqui aonde, e agora, o Senhor 
Presidente vem me falar que o Engenheiro da Prefeitura errou, que conversa fiada hein 
Presidente, que o Engenheiro da Prefeitura (Não fala que eu não dei a palavra a vossa 
excelência – referindo-se ao Presidente que queria falar). Veja bem, como é que manda 
um projeto errado se ele coloca no mural da Câmara, que projeto é esse que foi errado 
pois está todo feito, o cronograma bonitinho, para dar o valor de R$65.000,00; que erro 
é esse, errou e só descobriu o erro depois que eu e o edil José Lopes começamos a 
denunciar solicitando os documentos, que erro é esse? O que eu vejo isso aqui pessoal é 
para ostentar a vida que o Senhor Presidente está levando, entendeu, por isso que tem 
esse absurdo; o Senhor Presidente entrou no debate: Você está dizendo o quê 
Vereador? Repete; o Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira falou: Fica quieto, para 
ostentar sim, vossa excelência fica quieto, procure os seus direitos, mas na minha 
palavra o Senhor não vai falar Presidente; respondeu  Senhor Presidente: Vou cortar o 
microfone; Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira retrucou: não vai cortar nada não 
porque eu estou com a palavra; respondeu o Senhor Presidente: então respeita, 
respeita; o Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira falou: você se manifeste quando 
estiver no seu momento, você vai mostrar onde está esse dinheiro Presidente; respondeu 
o Senhor Presidente: você está falando o quê? Você sabe o que está falando?; 
Respondeu o Vereador Dourivaldo de Rosa Moreira: você vai mostrar onde está 
esse dinheiro Presidente; quero nota de tudo que nós pedimos, nós vamos querer 
esclarecer para o povo e queremos nota de tudo, todos os valores, e nós vamos levar ao 
Ministério Público eu e o Vereador José Lopes e  mais quem quiser ir junto, porque isso 
é um abuso e nós não vamos deixar isso, porque sequer não nos respondeu e não nos 
deu respostas; agora entrem aqui na Câmara e vejam o que foi gasto com R$ 65.000,00, 
não tem lógica, não existe e nós não vamos engolir isso, não vamos deixar pois tem 
tanta gente precisando de remédios, não tem combustível para carregar o lixo, e, uma 
obra da Câmara por R$ 65.000,00, uma situação dessas não vamos deixar não, não 
vamos deixar gente, e tenha certeza nós vamos fiscalizar a cada dia, a todo momento, e 
eu tenho certeza de que os demais Vereadores não compactuam com isso aí não porque 
hoje se demonstraram preocupados e saíram daqui com dor de cabeça por não entender 
esse absurdo financeiro, por não entender esse gasto abusível, sem explicações, agora 
falar que está errado, já está quase concluindo a obra e agora ele vem falar que está 
errado, é só isso que eu tenho para falar e dizer que estamos para fiscalizar a todo 
instante e quem queira melhores informações me procure na rua ou em meu gabinete 
pois a Câmara é para atender todos vocês. como eu já disse e repito, todos nós fomos 
eleitos pelo povo pelo voto direto, se não fosse por vocês não estaríamos aqui, tem 
eleição agora dia 02 de outubro ai vai bater na porta da casa de um e de outro, então isso 
aqui tem que está aberto, recebendo, deixar bem claro, tudo o que acontece aqui na Casa 
para que o povo tenha conhecimento, porque vocês são os responsáveis diretos por nos 
colocar aqui, é só isso que eu tenho, meu muito obrigado e boa noite a todos; em 
seguida fez uso da palavra o Vereador Sergio Shindin Tawata: Pediu ao Senhor 
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Presidente que oficialize a Empresa Sabesp pelo transtorno da falta de água em alguns 
bairros devido o Carnaval, pois cabe a nós sabermos o motivo dessa falta de água, para 
que isso não se repita, porque o bom atendimento aos turistas é muito importante para 
que os mesmos possam voltar, fico muito preocupado no dia de hoje na primeira sessão 
em relação aos requerimentos pois todos foram reiterados, e isso significa que não 
estamos progredindo administrativamente, estamos inertes e isso não é bom; sugiro que 
os edis façam uma planilha contendo todas as proposituras com indicação das que foram 
respondidas, para que possamos ter uma base e também passar essas informações para a 
população; em relação as estradas, estive fazendo visitas nos bairros com o Ramalho, o 
trabalho dele realmente é de grande responsabilidade e existe um capricho, um carinho à 
parte com o nosso município; estou preocupado em relação às estradas pois as aulas 
estão voltando na semana que vem e todo ano é a mesma história, as estradas tem que 
estar em boas condições para que os alunos possam trafegar com segurança e tempo 
hábil, porque existe uma logística nas escolas; coloca-se a culpa na chuva dizendo que 
ela atrapalha, mas pelo contrário as chuvas nos ajudam muito a fazermos a prevenção, 
que é abrir as drenagens devidas, pois arrumar as estradas e não ter a drenagem 
adequada não adianta em nada, é perca de tempo, porque a boa vontade existe mas as 
condições deixam a desejar; me reuni com os moradores dos bairros que estão prestes a 
serem “obrigados” a morar nas casas populares; dentro dessas reuniões, outro assunto 
agravante tratado é com relação à saúde, falou sobre um abaixo assinado do bairro de 
Piririca em relação ao serviço de agente de saúde, que há quase 2 meses é inexistente no 
bairro, isso é preocupante, pois há vários moradores hipertensos, diabéticos, grávidas, 
idosos, bebês e pessoas deficientes; outro abaixo assinado também do bairro da Piririca 
onde os moradores estão solicitando uma enfermeira urgentemente para que possa 
atender as famílias do PSF; tem também um abaixo assinado do bairro Bom Jardim com 
o mesmo teor de pedidos; temos que nos reunir e procurar o Diretor da Saúde para que 
juntos  possamos  fazer  essa  cobrança para que esses problemas possam ser resolvidos; 
com relação ao projeto de terceirização da saúde, falou que junto com os Vereadores 
Sivaldo, Paulinho e José Lopes, fizeram um ofício solicitando uma audiência pública na 
Câmara para tratarmos melhor do assunto, mas dificilmente esse projeto será aprovado; 
com relação à obra da Câmara, estivemos reunidos (todos os edis), e havia dentro do 
projeto divergências e algumas irregularidades, nós edis pedimos uma revisão desse 
projeto, porque independente de quem seja ou qual profissional que fez o mesmo, acho 
que tem que ser discutido e analisado com relação aos valores pois o dinheiro é público 
e temos que dar satisfação e esclarecimentos à população; estivemos reunidos no Centro 
Comunitário junto com a Fundação Florestal sobre a situação dos moradores dos bairros 
Colinas Verdes, Despraiado e Vista Grande, estamos tentando resolver os problemas 
desses Vereadores implantando este ano reuniões mensais para capacitar, fazer 
treinamentos e assentamentos, porque eles sobrevivem do pedacinho de terra que 
possuem; finalizou dizendo que o trabalho nosso (edis) é tentar fazer o máximo de 
transparência de informações que a população solicita, essa movimentação faz com que 
juntos possamos dar passos adiantes no nosso amanhã, pois, possa ser preciso fazer a 
terceirização, não nesta gestão, mas quem sabe na futura, por causa do percentual da 
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folha de pagamento, mas creio que unanemente será rejeitado pela Casa. O Vereador 
Paulo Eduardo Alves Ferreira fez o uso da palavra: Essa manifestação, a presença 
de vocês aqui na Câmara é muito importante, a gente vinha discutindo muita das vezes 
que a Câmara não tinha muito público, o povo às vezes não se importava, é importante 
essa manifestação, isso é bom para nós e até mesmo para reconhecer o trabalho que 
estamos fazendo aqui, porque muito das vezes se fala que os Vereadores não fazem 
nada, então, está aqui demonstrado através dos requerimentos, das indicações, 
reiterando, cobrando, acho que esse é o papel do Vereador, que a população acompanhe 
para levar isso e reconhecer todo o nosso esforço. Foi falado muitas coisas aqui Senhor 
Presidente, principalmente na questão das nossas estradas, onde circulam os nossos 
turistas, nossa população em geral; vai iniciar a questão das escolas, o transporte escolar 
hoje é um meio que socorre muitas crianças (Taquaruçu, Colina Verde, Divisor), bairros 
distantes do nosso centro e infelizmente uma boa parte dessas estradas não estão de 
acordo para atender como é devido todo esse transporte que circula por aqui, escoação 
de produtos, etc. Outro ponto que foi falado e a gente vem cobrando e reiterando é em 
questão dos buracos na cidade, eu particularmente já enviei várias indicações, 
requerimentos, e outros Vereadores aqui também, e a gente vem notando que até agora 
nada foi feito; você pega o bairro da Vila Sorocabana que é um bairro populoso e que 
aparentemente está esquecido pela administração e, é um bairro que a gente vem 
cobrando toda sessão e diariamente para que os buracos sejam solucionados, porque o 
bairro está intransitável; até na semana passada o Deputado Caio sinalizou uma emenda 
para a nossa cidade e a gente vai estudar um melhor projeto para estar aplicando essa 
emenda lá no bairro da Vila Sorocabana, porque nós entendemos que lá tem prioridade 
na nossa cidade, não que nos outros bairros não tenham, mas entendemos que lá precisa 
de um pouco de mais de atenção especial. Outra rua que várias indicações foram 
passadas por aqui (estive conversando com os comerciantes na semana passada) é a 
questão da Avenida Brasil, já algum tempo aí quando chove vira um transtorno naquela 
rua (acho que o Vereador Bigode solicitou alguns requerimentos), os comerciantes 
ficam desesperados porque enche a rua e eu não sei o que acontece, o Vereador Bigode 
pode até falar  com  mais  propriedade,  primeiro  que  não  foi solucionado até agora. O 
Vereador Sivaldo Miguel dos Santos pediu aparte. Foi concedido. Com a palavra o 
Vereador Sivaldo: o que acontece foi erro de engenharia, porque quando foi feito 
aquela calçada jamais poderia cobrir de concreto as tampas de bueiro, porque eu quando 
estava à frente do trabalho, uma vez por mês ou de mês em mês nós fazíamos a limpeza 
ali, hoje não tem como limpar porque para limpar aquele bueiro tem que quebrar. Com 
a palavra o Vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira: Infelizmente do jeito que está 
vai ter que quebrar, os comerciantes daquela avenida não podem continuar sofrendo, 
quando dá uma chuvinha de nada, os mesmos ficam desesperados com medo de entrar 
água no comércio. Então, Presidente esses são alguns pontos em que nós realmente 
temos que nos preocupar e cobrar, são medidas simples que nós podemos resolver e 
atender melhor o comércio, as pessoas, a população. E, como foi falado pelo Vereador 
Dindin, estamos aí com os moradores da área de risco e do parque, logo menos tendo 
que sair de suas casas para ir morar nas casas que a CDHU está construindo no Jardim 
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Caju, que eles terão que pagar essa moradia e o mais preocupante no meu ponto de vista 
que é a questão de toda uma infra-estrutura no bairro, nós precisamos de saúde para 
atender aquela população, ali são 116 famílias que estarão morando naquele bairro, é a 
questão da creche para atender as crianças, a questão da escola que terá que ser 
ampliada, a questão da geração de renda, as famílias vão viver do quê? Realmente a 
questão social eu entendo que é muito mais preocupante que qualquer outra coisa, eu 
acredito que até o final do ano algumas casas serão entregues mas para o próximo 
administrador será um grande desafio essas 116 famílias. São questões que devemos 
levantar aqui, que preocupam e que devemos debater. Tivemos um Carnaval 
maravilhoso com muita gente de fora,  que movimentou o comércio, inclusive, temos 
uma Vereadora que agora é comerciante e pode falar com mais propriedade; andamos 
nos mercados nos fim de semana e tudo estava lotado, realmente tinha muita gente de 
fora e isso acaba incentivando e melhorando o comércio local e é o que nós precisamos 
fazer, dar alternativas e buscar mecanismos para que o nosso comércio melhore, 
empregue; temos que tirar a Prefeitura de cabide de emprego, Prefeitura e Vereadores 
tem que buscar alternativas para a nossa cidade, para que os jovens permaneçam na 
cidade. Com relação à terceirização, eu fiz alguns levantamentos de números, tivemos 
aqui há algumas semanas atrás, a questão da audiência pública onde estiveram algumas 
pessoas presentes, e para fazer um resumão foi gasto no de 2015 na saúde de Pedro de 
Toledo R$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), com a folha de 
pagamento chegamos a mais ou menos R$4.000.000,00, mais R$1.600.000,00 do PSF, 
mais R$24.000,00 dos médicos cubanos, enfim, juntando tudo chegamos a 
R$7.500.000,00, esses serviços de PSF, folha de pagamento, médicos cubanos, lixo 
hospitalar, hospedagem dos médicos cubanos, todos esses serviços se aprovada a 
terceirização, nós vamos chegar a quase R$9.000.000,00, então teremos aí um aumento 
de R$1.500.000,00, fora outros serviços que eu não contabilizei, então infelizmente se 
terceirizar, a nossa saúde ficará mais cara; se economizarmos R$2.000.000,00 para 
empregar na qualidade dos serviços prestados e em remédios, daremos mais qualidade 
de vida para a população. Então Senhor Presidente, é o meu ponto de vista, no princípio 
da economicidade não compensa a terceirização para a nossa cidade, é inviável dentro 
das condições demonstradas hoje. O Senhor Presidente pediu aparte. Foi concedido. 
Com a palavra o Senhor Presidente: até mesmo se fosse terceirizar os médicos seria 
de bom agrado, porque não iria faltar médico, agora se terceirizar tudo, nem remédio vai 
ter, porque todos os municípios que terceirizaram a saúde, só houve descaso com a 
população; foram boas as palavras que vossa excelência falou e nós temos que bater de 
frente, como já foi dito por vários Vereadores, para nem para cá vir, porque nem passar 
vai, agora, se vier terceirização dos médicos, aí beleza, caso contrário não porque além 
de faltar médico, vai faltar remédio e muito mais ainda. O Vereador Paulo Eduardo 
falou: Resumindo, com a terceirização o serviço vai ficar mais caro, nós vamos pagar 
mais pela mesma saúde, então é melhor investir mais nos profissionais, nos 
medicamentos, nos equipamentos, incentivar mais os agentes de saúde pois recebem 
muito pouco. A Vereadora Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra: 
Gostaria de falar primeiro em relação à saúde, eu compactuo com o que foi dito por 
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todos os Vereadores aqui e, em última palavra o Vereador Paulo Eduardo, porque 
realmente se vai onerar a folha não deve ser feito; como profissional da saúde também 
acho que temos que acreditar e incentivar os funcionários que já atuam no município de 
forma muito responsável e ás vezes, em condições precárias para que seja feito o 
atendimento, algumas vezes estão faltando as coisas, a gente tem que adequar, pensar na 
adequação desses funcionários, auxiliá-los, eu acho que o executivo precisa estreitar o 
diálogo junto ao Departamento de Saúde, junto aos funcionários, porque quem está na 
linha de frente é que sabe o que precisa, quem está atendendo é que sabe o que a 
população está precisando e as vezes tem soluções simples, eu sei isso como atuante da 
área da saúde e sei que os colegas também devem compactuar das mesmas coisas que 
estou falando; outro questionamento que foi feito sobre a terceirização das questões dos 
médicos, eu acho que até neste momento tem que ser muito discutido, neste momento 
eu acho que tem que acertar a casa para depois pensar em qualquer outro tipo de coisa, a 
gente não tem uma casa acertada, falta medicamentos, olha quantos requerimentos 
colocamos com relação a saúde, então temos que adequar o que a gente ainda tem para 
que possamos pensar em alguma mudança; eu creio que esse projeto não vem para essa 
Casa de Leis, mas se vier, meu posicionamento também é esse, que não há possibilidade 
de aprovar um projeto como esse. Quero parabenizar o Senhor Sivaldo quando falou em 
relação ao SAMU, nós conversamos e eu disse que era um serviço especializado, é 
adaptação do serviço e hoje o Senhor vê que é importante que tenha, pois o profissional 
que está saindo no SAMU passou por um treinamento, ele fez todo um treinamento para 
que ele esteja atuando lá, ele vai para sua área de socorrer uma vítima, ele vai sabendo e 
com parâmetro porque quem está atendendo do outro lado é um médico socorrista de 
emergência, ele saberá informar ao profissional a cena que irá encontrar lá; então eu não 
sou favorável e nunca fui ao fechamento do SAMU, ao contrário eu acho que temos que 
adequar para ficar melhor, porque o serviço especializado tem sim uma diferença de 
vida para toda a população e quem atua nisso sabe como é importante que permaneça 
esse serviço, parabéns pelo reconhecimento, porque quando a gente faz uma análise e 
verifica que está errado, então temos que voltar. Parabenizou os artesãos que 
participaram da SUTACO que é Superintendência de Trabalho Artesanal, fizeram uma 
feita em nosso município que foi muito legal, pois gerou renda, incentivou o comércio e 
a economia.  Salientou sobre a necessidade da liberação do cascalho para poder fazer a 
manutenção nas estradas, porque é uma dificuldade muito grande, pois em todo lugar 
que se vai tem reclamações das mesmas; solicitou um ofício para a assessoria para 
providenciar roçada no bairro Água Parada e Rua das Rosas para manutenção e 
cascalhamento,  e   nivelamento   das  estradas  por  causa  das  chuvas.  Parabenizou  os 
beneficiados do programa Minha Casa Minha Vida; pediu auxílio da população com 
relação ao combate ao mosquito da dengue, porque existe a parte do Poder Público, mas 
existe também o compromisso da sociedade, só assim vamos conseguir resolver esse 
problema. 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 Justiça e Redação e Finanças e Orçamento 
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº02/16 que “Autoriza o 
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Executivo Municipal a Conceder Subvenção as Entidades Beneficentes e dão outras 
providências”, opinam 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, Valmir dos 
Santos, votou pela aprovação do projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela 
aprovação do projeto, José Lopes de Souza, votou pela aprovação do projeto, Débora 
Cristiane de Almeida, votou pela aprovação do projeto e Neide Hipólito votou pela 
aprovação do projeto, sendo aprovado por oito votos favoráveis (encaminha-se). A 
Comissão de Finanças e Orçamento examinando o Projeto de Lei nº 03/16 que “Dispõe 
sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de R$99.117,60, destinado a 
reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Três Barras; 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, Valmir dos Santos, votou pela aprovação do projeto, Sivaldo 
Miguel dos Santos, votou pela aprovação do projeto, José Lopes de Souza, votou pela 
aprovação do projeto, Débora Cristiane de Almeida, votou pela aprovação do projeto e 
Neide Hipólito votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por oito votos 
favoráveis (encaminha-se). Terminado o temário livre, e não havendo 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 24 de fevereiro do corrente ano ás 
19h00 horas e encerrou a sessão às 22h10. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente 
ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


