ATA: Aos onze dias do mês de novembro de 2015, realizou-se a 17º 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. Secretariaram as vereadoras 1º Secretária Neide Hipólito e 2º
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. A ata da sessão ordinária do dia 28 de
outubro de 2015 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 deu
início à sessão. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 263/2015 de autoria do Senhor
Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 29 de 28 de outubro de 2015
que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenções sociais as Entidades
Beneficentes e dão outras providências”; foi lido, encaminhado as Comissões e já
está pautado na Ordem do Dia. Ofício nº 264/2015 de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 30 de 10 de novembro de 2015 que
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de R$118.500,00;
foi lido, encaminhado às Comissões e já está pautado na Ordem do Dia.
Requerimentos nº 82 e 83/2015 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). Indicações nº 177 a
180, 181, 182 e 184/15 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas,
ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 183 e
185/2015 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 186, 187 e 188/2015
de autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se
ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o expediente passou-se ao Temário
Livre. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, aludiu que o Executivo
Municipal vem mandando para esta Casa de Leis vários projetos com erros, e isso
não pode acontecer porque compromete a credibilidade do Executivo Municipal;
comentou um episódio ocorrido nesta data em que o Senhor Presidente proibiu o
comerciante eletricista de estacionar os veículos em frente à esta Casa, sendo que
não tem nenhuma placa de sinalização proibindo estacionar, alegou que o Senhor
Presidente tem que ter interesse em resolver os problemas do Poder Legislativo,
inclusive, procurando trazer benefícios para a população e não ficar prejudicando

quem quer trabalhar. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo que concorda somente em parte
com as palavras do edil José Lopes, pois o estacionamento pertence à Câmara,
inclusive relatou um fato ocorrido, onde estava saindo com seu carro do
estacionamento da Câmara e acabou encostando numa moto, onde na ocasião teve
que sair procurando e dono para resolver a situação, e por conta desse fato, que
teve que ressarcir ao mesmo; ressaltou que isso é inadmissível uma vez que o
estacionamento pertence à Câmara Municipal. O edil Valmir dos Santos fez o uso
da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou agradecendo ao Senhor
Presidente pela reunião feita com todos os edis e o chefe do Poder Executivo
Municipal a fim de esclarecer a questão das demissões dos funcionários
comissionados; endossou as palavras do edil José Lopes com relação aos erros
encontrados nos projetos da Prefeitura Municipal; aludiu sobre as estradas rurais
que estão em péssimas condições; teceu comentários a respeito das proposituras de
sua autoria; parabenizou os vereadores Paulo Eduardo, Débora, Neide Hipólito e
Sergio Shindin pela iniciativa da realização da Frente Parlamentar. O edil
Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, comentou sobre uma reunião
que aconteceu na Câmara com os demais vereadores para tratar assuntos
pertinentes ao setor financeiro do Legislativo, onde foi comentado sobre a
realização de uma compra de cadeiras, e sobre a possível realização de uma obra
para a construção de gabinetes, onde alegou que espera que o Legislativo divulgue
para toda a população se casou houver uma licitação, e, também, alertou que vai
continuar fiscalizando todos os atos da Câmara; aludiu sobre uma situação onde ao
passar em frente ao destacamento da Polícia Militar viu o carro oficial fechando a
rua, onde alegou que o carro oficial não poderia estar estacionado daquela maneira,
pois trata-se de uma atitude muito desagradável; endossou as palavras do edil José
Lopes com relação ao fato ocorrido entre o Senhor Presidente e o eletricista, onde
ressaltou que não há nenhuma placa de sinalização proibindo o estacionamento de
veículos em frente à Câmara, desabafou com indignação aludindo que esse tipo de
atitude é um abuso de autoridade, e está envergonhando esta Casa de Leis. O edil
Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
endossou as palavras do edil Valmir dos Santos com relação à reunião realizada
com o Senhor Prefeito Municipal para tratar assuntos pertinentes às demissões dos
funcionários comissionados; aludiu sobre as condições péssimas das estradas rurais
do município e que não tem material para ser jogado nas estradas, mas tem
maquinário para fazer a manutenção das mesmas; comentou sobre a Frente
Parlamentar realizada em nosso município e sobre a importância da mesma, que

muito vai ajudar a população a regularizar seus bens imóveis. O edil Paulo
Eduardo Alves Ferreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
aludiu sobre a importância da frente parlamentar realizada em nossa cidade, que
teve como tema a Regularização Fundiária e, tem como coordenadores, os
Deputados Estaduais Caio França e Paulo Correa Junior, que são nossos
representantes; comentou sobre a questão das estradas rurais do município, e da
falta de materiais para serem jogados nas mesmas, onde alegou que todos os edis
devem trabalhar em prol à conquista de recursos para amenizar esses problemas;
aludiu sobre a situação da Escola Municipal do bairro Três Barras que traz muito
sofrimento para os alunos, professores e funcionários, durante o período do verão,
por isso, pediu que o Deputado Estadual Caio França incluísse esta obra no
orçamento, para a obtenção de recursos a fim de construir uma outra escola de
alvenaria; teceu comentários a respeito do fato ocorrido, citado pelos vereadores
Dourivaldo e José Lopes, e explanou que foi procurado pelo eletricista, onde
aludiu que devemos todos sentar e conversar a fim de resolver o problema. A
vereadora Débora Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, endossou as palavras
dos edis Sivaldo e Paulo Eduardo com relação à falta de materiais para serem
jogados nas estradas rurais; parabenizou a iniciativa dos edis Paulo Eduardo, Neide
Hipólito e Sergio Shindin, em trazer a Frente Parlamentar para o nosso município;
aludiu que esteve em São Paulo, na Secretaria de Empregos para verificar a
situação com relação à frente de trabalho e, infelizmente não foi liberado nenhuma
frente de trabalho para nenhum município. O Senhor Presidente fez o uso da
palavra, agradeceu à presença de todos, aludiu que no dia 07 de novembro teve
início em nosso município, o curso do via rápida, cujo caminhão está parado em
frente à Prefeitura Municipal; comentou sobre a crise financeira na qual o país vem
enfrentando; em resposta à situação com relação à forma como estacionou o carro
oficial, o Presidente esclareceu que estava em visita a uma obra e estacionou o
carro oficial na intenção de proteger a população pois no local estava trabalhando
um veículo com rolo compressor e à sua volta não tinha nada para proteger quem
estava passando pela rua; outra questão explanada foi a compra das cadeiras, na
qual o Senhor Presidente explicou o procedimento a todos; parabenizou os edis
Paulo Eduardo, Sergio Shindin e Neide Hipólito pela realização da Frente
Parlamentar, e os funcionários por trabalharem na mesma; aludiu sobre a reunião
realizada com o Senhor Prefeito Municipal, onde foram discutidas várias situações,
inclusive a questão da rescisão de vários funcionários da Prefeitura Municipal; com
relação à questão levantada sobre o episódio ocorrido na frente da Câmara
Municipal, explanou que tinha conversado com o eletricista que iria ver com o

Doutor Carlos a possibilidade de emprestar o terreno que fica próximo à oficina
para que o mesmo pudesse fazer seu serviço sossegado, uma vez que os veículos
estacionados em frente à Câmara estava trazendo riscos à população devido a
probabilidade de acontecer acidentes, mas, infelizmente o eletricista não atendeu
ao pedido de fazer o seu trabalho no terreno e continuou realizando o seu serviço
na rua em frente à esta casa; a questão discutida não é a proibição do
estacionamento dos veículos e sim a preocupação na ocorrência de acidentes; e,
nesta última vez que fui conversar com o mesmo, os ânimos estavam exaltados e
por isso, deu-se início a uma discussão. Terminado o temário livre, o Senhor
Presidente consultou o Plenário para dispensa do Intervalo Regimental, foi
aprovado por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se à Ordem do Dia. A
Comissão de Justiça e Redação examinando a matéria referente ao Projeto de Lei
nº 28/2015 que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica
e dá outras providências”; opina favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer
foi lido. O Projeto foi colocado em discussão e submetido à deliberação do
Plenário por meio de votação nominal, no qual os edis Paulo Eduardo Alves
Ferreira votou sim; Sergio Shindin Tawata, votou sim; Dourivaldo de Rosa
Moreira, votou sim; José Lopes de Souza, votou sim; Sivaldo Miguel dos Santos,
votou sim; Valmir dos Santos, votou sim; Débora Cristiane de Almeida votou sim
e Neide Hipólito votou sim, sendo aprovados com oito (08) votos favoráveis
(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento,
conjuntamente reunidas examinando a matéria referente aos Projetos de Lei nº
29/2015 que “Autoriza o Executivo Municipal a Conceder Subvenções Sociais as
Entidades Beneficentes e dão outras providências”; e, Projeto de Lei nº 30/2015
que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de
R$118.500,00. As Comissões opinam favoravelmente pelas matérias em tela. O
Projeto de Lei nº 29/15 teve seu parecer lido apresentando substitutivo ao projeto.
O substitutivo foi colocado em discussão e submetido à deliberação do Plenário
por meio de votação nominal, no qual os edis Paulo Eduardo Alves Ferreira votou
sim; Sergio Shindin Tawata, votou sim; Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim;
José Lopes de Souza, votou sim; Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; Valmir
dos Santos, votou sim; Débora Cristiane de Almeida votou sim e Neide Hipólito
votou sim, sendo aprovado com oito (08) votos favoráveis (encaminha-se). O
Projeto de Lei nº 30/15 teve seu parecer lido apresentando substitutivo ao projeto.
O substitutivo foi colocado em discussão e submetido à deliberação do Plenário
por meio de votação nominal, no qual os edis Paulo Eduardo Alves Ferreira votou
sim; Sergio Shindin Tawata, votou sim; Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim;

José Lopes de Souza, votou sim; Sivaldo Miguel dos Santos, votou sim; Valmir
dos Santos, votou sim; Débora Cristiane de Almeida votou sim e Neide Hipólito
votou sim, sendo aprovado com oito (08) votos favoráveis (encaminha-se).
Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais matéria para deliberar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e convidou-os para a próxima Sessão
Ordinária a realizar-se no dia 25 de novembro do corrente ano ás 19h00 horas. O
Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h15min. Para constar, eu Secretário
lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

