
ATA: Aos onze dias do mês de maio de 2016, realizou-se a 7º 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 27 de abril 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 nº040/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha 

Projeto de Lei nº. 17, de 25 de abril de 2016 que “Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária 

para o exercício financeiro de 2007, e dá outras providências”; foi lido, e 

encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº169/2016 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 18, de 05 de 

maio de 2016 que “Dispõe sobre a criação de área de interesse social e dá 

outras providências”; foi lido, e encaminhado às Comissões Competentes. 

Indicações nº73 a 75/16 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foram 

lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicação nº80/16 de autoria do 

vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, foi lida, ciente a Casa (encaminha-

se). Moção de Congratulação nº. 07/2016 de autoria do vereador Paulo 

Eduardo Alves da Silva, “Aos atletas pela participação do 33º Jogos 

Abertos da Juventude 2016”, 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 Dourivaldo 

de Rosa Moreira fez o uso da palavra, parabenizou a Moção de 

Congratulação nº07/2016 de autoria do edil Paulo Eduardo e também aos 

atletas que participaram do 33º Jogos abertos da Juventude de 2016; fez 

comentários sobre uma importante votação que está acontecendo no 

Senado, o qual vai decidir o futuro do nosso país; finalizou aludindo sobre 

um requerimento de sua autoria e do edil José Lopes encaminhado ao 

Senhor Presidente desta Egrégia Casa de Leis. O edil Paulo Eduardo 

Alves Ferreira fez o uso da palavra, iniciou sua fala aludindo sobre os 



problemas no atendimento que vem ocorrendo na Agência dos Correios do 

município, por conta da falta de uma agência bancária (pois a nossa foi 

destruída devido a um assalto ocorrido), onde comentou que os moradores 

que precisam retirar suas correspondências, estão ficando longas horas na 

fila dos Correios juntamente com as pessoas que realizam serviço bancário, 

sendo que muitas vezes nem correspondências para retirar tem, por isso 

solicitou ao Senhor Presidente que encaminhe um ofício à mesma, para que 

venha sanar este problema. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da 

palavra, parabenizou o edil Paulo Eduardo pela Moção de Congratulação 

nº07/2016 e também aos atletas que participaram do 33º Jogos Abertos da 

Juventude de 2016; agradeceu o Poder Executivo Municipal pelo 

atendimento ao seu pedido com relação ao buraco existente na Vila 

Sorocabana. O Senhor Presidente fez o uso da tribuna do seu lugar; 

agradeceu à presença de todos, pediu uma salva de palmas aos jovens 

presentes que participaram do 33º Jogos Abertos da Juventude de 2016; 

aludiu que o país está passando por uma situação delicada, onde atualmente 

já temos 12 milhões de desempregados; comentou que o momento é de 

reflexão pois o que está em jogo é o futuro do nosso país. Terminado o 

temário livre 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 25 de maio do corrente ano 

ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 19h45. Para constar, eu, Secretário, 

lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 


