
ATA: Aos dez dias do mês de agosto de 2016, realizou-se a 11º 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 22 de junho 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: 

Matérias do Senhor Prefeito: Ofício nº233/2016 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 24, de 20 de junho de 

2016 que “Altera Lei nº1.460, de 30 de maio de 2016 e dá outras 

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

nº054/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha 

Projeto de Lei nº. 25, de 19 de julho de 2016 que “Dispõe sobre a abertura 

de crédito adicional suplementar”; no valor de R$762.184,14 destinado a 

pagamento de serviços a atendimento médicos, exames clínicos e 

ambulatoriais na Unidade Mista de Saúde do Município, foi lido, e 

encaminhado às Comissões Permanentes. Matérias dos Senhores 

Vereadores: Balancete Analítico da Câmara Municipal de Pedro de Toledo 

referente ao mês de junho de 2016, foi lido, ciente a Casa, encontra-se na 

Secretaria para os demais edis tomarem ciência; Balancete Analítico da 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo referente ao mês de julho de 2016, 

foi lido, ciente a Casa, encontra-se na Secretaria para os demais edis 

tomarem ciência; Projeto de Lei nº26, de 10 de agosto de 2016 que “Dispõe 

sobre a denominação de logradouro público que especifica e dá outras 

providências”, foi lido, encaminhado às Comissões, e está pautado à Ordem 

do Dia. Requerimento nº41/16 de autoria dos edis Sivaldo Miguel dos 

Santos e Valmir dos Santos, foi lido, discutido e submetido à deliberação 

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

Requerimento nº41/16 de autoria dos edis Valmir dos Santos, Sivaldo 

Miguel dos Santos e José Roberto Esteves, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 



(encaminha-se). Requerimentos nº43 a 45/16 de autoria da vereadora 

Débora Cristiane de Almeida, foram lidos, discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Requerimento nº46/16 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). 

Indicação nº106/16 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos e 

Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se). Indicações 

nº107 a 114/16 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, 

ciente a Casa (encaminham-se). Indicações nº115 e 116/16 de autoria da 

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

(encaminham-se). Indicações nº117 a 119/16 de autoria do vereador 

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

Moção de Congratulação nº. 11/2016 de autoria dos vereadores Sivaldo 

Miguel dos Santos e Valmir dos Santos, “A liga esportiva Nipo-Brasileira 

da Linha Santos/Juquiá representada por sua Presidente a Sra. Solange 

Kanashiro”, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de 

Congratulação nº. 12/2016 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos 

Santos, “Ao Sr. Berilo Nazareno de Freitas e a Banda de Música PMS de 

Cristo, representada pela Associação dos Policiais Militares Evangélicos do 

Estado de São Paulo”, foi lida, discutida e submetida à deliberação do 

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

Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. O edil Valmir 

dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu 

ao Padre Basílio, toda a comunidade católica pela realização da Festividade 

em comemoração ao Dia de Nossa Senhora S’Antanna, padroeira do nosso 

município, e também A Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis 

pela participação; parabenizou todos da cidade que participaram da romaria 

até a cidade de Iguape/SP; comentou sobre a Empresa Valle Sul, e os 

transtornos que vem ocorrendo com relação ao transporte, na qual a 

empresa perdeu a concessão da linha que fazia as cidades do Vale do 

Ribeira a Santos e vice-versa;  aludiu sobre o descaso que vem ocorrendo 

por conta desta situação com a referida Empresa e propôs aos demais edis 

procurar recursos para amenizar os problemas; aludiu sobre o serviço de 

saúde que está um caos, na qual citou um caso que aconteceu onde uma 

senhora desmaiou e o carro do SAMU se recusou a prestar socorro devido 



estar em outro atendimento; finalizou fazendo um desabafo com relação ao 

descaso que vem ocorrendo para com a população do nosso município. O 

edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, endossou as palavras 

do edil Valmir dos Santos com relação ao descaso que vem acontecendo 

com a população; teceu comentários a respeito das proposituras de sua 

autoria; aludiu que os edis vem trabalhando e fazendo as petições, mas 

quem executa é o Executivo, e se o Senhor Prefeito Municipal não executa, 

a culpa não é dos vereadores. O edil José Lopes de Souza fez o uso da 

palavra, endossou as palavras dos demais edis e aludiu que a maioria dos 

serviços públicos municipais não funcionam ou não são prestados 

adequadamente à população. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o 

uso da palavra, iniciou sua fala aludindo sobre uma denúncia que todos os 

edis receberam, a qual trata dos abusos cometidos pelo funcionário da 

Prefeitura Municipal Senhor Henrique, (principalmente o excesso de 

velocidade), o qual dirige as ambulâncias no Pronto Socorro, onde 

salientou que isso não pode acontecer de jeito nenhum, pois ao transportar 

pessoas é necessário ter muita responsabilidade; fez a leitura do documento 

com certa indignação pelo ocorrido e pediu ajuda dos demais edis para que 

seja tomada as devidas providências. O Senhor Presidente pediu o 

aparte, o qual foi permitido e, o mesmo comunicou que foi instaurado uma 

Comissão na Prefeitura para estar tomando as devidas providências, 

inclusive o referido funcionário foi colocado em férias; com a palavra 

novamente o edil Dourivaldo aludiu sobre as proposituras que não são 

atendidas e nem respondidas, e que o Poder Executivo vem priorizando 

alguns vereadores e isso não pode acontecer pois todos são iguais. O edil 

Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra, endossou as palavras do edil 

Dourivaldo com relação à importância da igualdade e respeito entre os 

pares; aludiu que no dia 28 de julho foi comemorado o “Dia do 

Agricultor”, e, para celebrar esta data fomos agraciados com a “Casa do 

Produtor”, onde os mesmos poderão desenvolver seus trabalhos; teceu 

comentários a respeito da situação dos conserveiros nos bairros rurais e 

questionou o motivo pelo qual um bairro ter e outro não ter, sendo que a 

necessidade é a mesma, portanto vamos lutar para que haja a igualdade. A 

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

as palavras do edil Dourivaldo com relação à igualdade, mesmo porque 

nesta Casa de Leis há vários pré-cadidatos, e o direito da largada deve ser 

igual para todos, e o favorecimento não pode acontecer; parabenizou o 



Rotary Clube de Itarir/Pedro de Toledo representado por sua Presidente a 

Senhora Lucinéia Tavares, pela realização da Campanha de Hepatite C, que 

aconteceu no dia 06 de agosto na Estação Ferroviária, onde na ocasião 

foram feitos 420 testes; teceu comentários a respeito das proposituras de 

sua autoria; aludiu que esteve em contato com a Secretaria de Trabalho 

pleiteando o Programa Frente de Trabalho, e esclareceu que vai fiscalizar 

para que não haja favorecimento na distribuição das vagas e sim que atenda 

às prioridades da população adequadamente. A vereadora Neide Hipólito, 

fez o uso da palavra, teceu comentários sobre as piadas de mal gosto e 

desrespeitosas que são lançadas nas redes sociais; aludiu sobre a falta de 

respeito com as solicitações que saem desta Casa, pois nada do que é 

pedido é atendido; endossou as palavras do edil Dourivaldo com relação 

aos abusos e desrespeito cometidos pelo funcionário público da Prefeitura 

Senhor Henrique, e espera que as devidas providências sejam tomadas o 

mais breve possível; desejou sorte a todos os pré-candidatos nesta 

empreitada política. O Senhor Presidente fez o uso da tribuna do seu 

lugar; aludiu sobre as dificuldades e cobranças que os edis enfrentam e, 

que apesar de ser ano eleitoral, o mesmo ainda não terminou, portanto, cada 

um deve cumprir a sua parte, mas infelizmente o Poder Executivo não tem 

feito isso, uma vez que as proposituras enviadas pelos vereadores não estão 

sendo atendidas, por isso, propôs aos edis uma nova reunião para que essa 

pendência seja resolvida; falou sobre vários problemas que o município 

vem enfrentando tais como o transporte coletivo que está precário, a saúde, 

as estradas, entre outros; precisamos representar os interesses do povo e dar 

solução aos problemas do município e, não ficar jogando pedra uns nos 

outros; parabenizou o trabalho da funcionária Ana Carolina que está à 

frente do Programa Via Rápida, e também aos alunos do curso de 

Panificação que receberam seus diplomas. 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 os Projetos 

de Lei nº24/2016 que “Altera a Lei 1.460, de 30 de maio de 2016 e dá 

outras providências”; e, Projeto de Lei nº26/2016 que “Dispõe sobre a 

denominação de logradouro público que especifica e dá outras 

providências”; a Comissão opina favoravelmente pelas matérias em tela. O 

Parecer do Projeto de Lei nº24/2016 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 nº26/2016 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 24 de agosto do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 

21h40. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 


