
ATA: Aos treze dias do mês de maio de 2015, realizou-se a 7º 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 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 

abril foi dispensada a leitura, 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 nº 107/15 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

encaminha Projeto de Lei nº. 14, de 29 de abril de 2015 que “Dispõe sobre 

as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2016”, foi lido e encaminhado às 

Comissões de Finanças e Orçamento. Ofício nº 215/2015 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 13, de 17 de 

abril de 2015 que “Regula o acesso a informação no âmbito do município 

de Pedro de Toledo”, foi lido e encaminhado às Comissões de Justiça e 

Redação. Ofício nº 230/2015 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

encaminha Projeto de Lei nº. 15, de 06 de maio de 2015 que “Disciplina as 

ações de fiscalização sanitária, bem como a apreensão, incineração de 

material hospedeiro de inseto transmissor de doenças e a imposição de 

multa e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Permanentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2015 de autoria da 

Vereadora Neide Hipólito que “Dispõe sobre concessão de Título de 

Cidadania e dá outras providências”, à Senhora Célia Cristina Brasileiro de 



Souza, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 003/2015 de autoria do Vereador Paulo Eduardo Alves 

Ferreira que “Dispõe sobre concessão de Título de Cidadania e dá outras 

providências”, ao Deputado Estadual Caio França, foi lido e encaminhado a 

Ordem do Dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2015 de autoria do 

Vereador Sergio Shindin Tawata que “Dispõe sobre concessão de Título de 

Cidadania e dá outras providências”, à Senhora Therezinha Pereira da 

Rocha, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 005/2015 de autoria do Vereador Sergio Shindin Tawata que 

“Dispõe sobre concessão de Título de Amigo de Pedro de Toledo e dá 

outras providências”, ao Senhor Melchiades Paixão de Oliveira, foi lido e 

encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2015 

de autoria da Vereadora Débora Cristiane de Almeida que “Dispõe sobre 

concessão de Título de Amigo de Pedro de Toledo e dá outras 

providências”, ao Senhor Antonio Mangueira Diniz, foi lido e encaminhado 

a Ordem do Dia. Requerimentos nºs. 31 a 33/15 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). Requerimentos nº. s 34 e 36/15 de autoria do vereador 

Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidos, discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Requerimento nº 35/15 de autoria dos edis Sivaldo 

Miguel dos Santos, Valmir dos Santos, José Lopes de Souza, José Roberto 

Esteves, Sergio Shindin Tawata e Neide Hipólito, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Indicações nº.s 64 a 66/15 de autoria do vereador 

José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe 

do Poder Executivo). Indicações nº.s 67 a 81/15 de autoria do vereador 

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



Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº. 06/2015 de 

autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lida, discutida e 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 07/2015 de autoria 

do vereador José Lopes de Souza, foi lida, discutida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 07/2015 de autoria do 

vereador José Lopes de Souza, foi lida, discutida e submetida à deliberação 

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

Moção de Congratulação nº. 08/2015 de autoria do vereador Valmir dos 

Santos, 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 vereador Dourivaldo de Rosa 

Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou 

sobre a Moção de Congratulação nº 08/2015 na qual parabenizou os 

homenageados; aludiu sobre o trabalho, a dedicação, a garra, o dinamismo 

e a perseverança do Senhor Luizão, parabenizando-o;  comentou que 

política é feita com diálogo e sabedoria e, certas situações devem ser 

resolvidas através de uma boa comunicação e não através da pressão, mas 

se preciso for, irá agir pelo poder da lei. O vereador Sergio Shindin Tawata, 

fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou fazendo a 

leitura de um ofício de solicitação de uma ajuda de custo, de autoria do 

Centro de Convivência do Idoso, para que eles possam participar do JORI 

2015 (Jogos Regionais do Idoso); aludiu que no dia 15 de maio estará 

sendo realizada na APAE, a Festa dos Pelicanos; comentou que esteve em 

reunião com os produtores rurais e os mesmos estão insatisfeitos com a 

situação das estradas rurais que muito tem prejudicado o escoamento dos 

produtos agrícolas; mencionou que esteve juntamente com o vereador 

Paulo Eduardo, na Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado 



Estadual Caio França, em busca de emendas parlamentares; endossou as 

palavras do edil Dourivaldo com relação à política que deve ser feita com 

diálogo e sabedoria e resumiu aludindo que todos devem fazer um trabalho 

em prol do município. O vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre os buracos, o 

calçamento e a recolocação das lajotas sextavadas na Rua José Morato, na 

rua do morro da Igreja Assembléia de Deus, em várias outras ruas do bairro 

da Vila Sorocabana, entre outros, na qual, a população vem sofrendo muito 

com relação a esses problemas; comentou que iniciou o campeonato de 

futsal com a participação das crianças a partir dos nove anos de idade até os 

dezessete anos; endossou as palavras do edil Sergio Shindin com relação ao 

ofício de solicitação de ajuda de custo do CCI, para que os idosos possam 

participar do JORI 2015, que será realizado no mês de junho na cidade da 

Praia Grande/SP; parabenizou a Senhora Nenê, pelo trabalho, dedicação e 

luta à frente do grupo da terceira idade, e, comunicou que com relação a 

construção da piscina comunitária, todo o procedimento foi feito e 

encaminhado ao Deputado Estadual Caio França. O vereador José Lopes de 

Souza, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu ao 

Senhor Prefeito Municipal por ter atendido suas proposituras e em especial 

o seu pedido referente à criação de uma lei que pune o proprietário de 

negar a vistoria da vigilância sanitária para a verificação de foco do 

mosquito da dengue; solicitou que o Senhor Presidente envie um ofício 

com a assinatura de todos os edis, ao Secretário de Segurança Pública junto 

com o Conseg, para que determinado órgão tome as devidas providências 

com relação à falta de delegado e de um escrivão para substituir a atual que 

está de licença. O vereador Sivaldo Miguel dos Santos, fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a iluminação do bairro 

Morro Branco, o qual foi solicitado à Elektro e obteve a seguinte resposta, 

que bastava o Senhor Prefeito fazer o pedido de quatro iluminarias, que a 



empresa instalaria, sendo assim, é necessário que todos os edis se unam em 

prol dessa situação; teceu comentários com relação as proposituras de sua 

autoria. O vereador Valmir dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; parabenizou a Senhora Elizabete Silva Diretora da 

Escola Municipal José Pereira (bairro Vila Batista) e toda sua equipe pela 

realização da festa do dia das mães; parabenizou o Senhor Fábio Brito 

Coordenador do Esporte e sua equipe pela organização do Campeonato de 

Base, porém os edis precisam se unir e reivindicar ao Departamento 

competente, condução para trazer com segurança as crianças que moram 

nos bairro da Vila Batista e Três Barras até o Ginásio Poliesportivo; aludiu 

que a Escola Estadual das Três Barras está com um projeto em conjunto 

com a TV Record, na qual levou os alunos para participar do Programa da 

Sabrina Sato, o qual será transmitido no dia 16 de maio do corrente ano; 

teceu comentários a respeito da Indicação nº 75/15 de autoria do edil 

Sivaldo Miguel, o qual reivindica uma cama hospitalar para o Postinho de 

Saúde do bairro do Morro Branco, onde ressaltou que a saúde do município 

está precária e esse mesmo tipo de reivindicação ele mesmo já fez para 

outros bairros, e até o presente momento nada foi feito; agradeceu ao 

Deputado Estadual André do Prado, pelo apoio que o mesmo tem dado ao 

nosso município; parabenizou a todos que serão homenageados na sessão 

solene que acontecerá no dia 29 de maio do corrente ano. A vereadora 

Débora Cristiane de Almeida fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 

todos; teceu comentários a respeito das proposituras de sua autoria; aludiu e 

explanou com tristeza sobre a Portaria do Ministério da Saúde nº 470/2015 

o qual Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao 

número de Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal nos 

Municípios com ausência de alimentação do SIAB ou do SISAB, e, 

infelizmente o nosso município faz parte desta relação; parabenizou o edil 

Paulo Eduardo pela escolha do Deputado Caio França para receber o Título 



de Cidadão de Pedro de Toledo. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-

Presidente Senhor Paulo Eduardo Alves Ferreira para ocupar o seu lugar 

para poder fazer o uso da tribuna livre. O vereador José Roberto Esteves 

fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou sobre a 

reunião que teve nesta Casa de Leis com a representante da Empresa Vivo, 

a qual informou que quando houver casos de mudança de instalação de 

telefone público, deve ser feito o pedido através do e-mail institucional da 

empresa e no mesmo deve ser informado o local da retirada e o local da 

nova instalação, sendo assim, desnecessário o uso do requerimento; 

explanou também sobre a reunião que aconteceu na Câmara com o 

representante da Empresa Elektro; parabenizou o trabalho que vem sendo 

realizado nas estradas pelo Senhor Ramalho e também pelo edil Sivaldo 

Miguel; aludiu que esteve junto com o Prefeito Municipal até a cidade de 

São Paulo, para buscar junto ao Secretário de Esportes kits esportivos; 

comentou sobre o estado precário em que se encontra a saúde do 

município, explanou sobre um fato ocorrido, e ressaltou que devemos 

ajudar o Diretor Municipal da Saúde no que for preciso, pois o mesmo não 

executa tudo sozinho e, juntos vamos chegar a um único objetivo que é 

beneficiar a população.  Terminado o temário livre, passou-se o Intervalo 

Regimental. Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do Dia.  As Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento examinando os Projetos de 

Decreto nº. 002/15 de autoria da vereadora Neide Hipólito que “Dispõe 

sobre a concessão de Título de Cidadania, e dá outras providências” à 

Senhora Célia Cristina Brasileiro de Souza; Projeto de Decreto nº 003/2015 

de autoria do vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira que “Dispõe sobre a 

concessão de Título de Cidadania, e dá outras providências” ao Deputado 

Estadual Caio França; Projeto de Decreto nº 004/2015 de autoria do 

vereador Sergio Shindin Tawata que “Dispõe sobre a concessão de Título 

de Cidadania, e dá outras providências” à Senhora Therezinha Pereira da 



Rocha; Projeto de Decreto nº 005/2015 de autoria do vereador Sergio 

Shindin Tawata que “Dispõe sobre a concessão de Título de Amigo de 

Pedro de Toledo, e dá outras providências” ao Senhor Melchiades Paixão 

de Oliveira; e, Projeto de Decreto nº 006/2015 de autoria da vereadora 

Débora Cristiane de Almeida que “Dispõe sobre a concessão de Título de 

Amigo de Pedro de Toledo, e dá outras providências” ao Senhor Antonio 

Mangueira Diniz; a referida Comissão opina favoravelmente pelas matérias 

em tela. O Projeto de Decreto nº 02/15 foi lido, colocado em discussão e 

votação secreta, sendo aprovado por nove votos favoráveis. O Projeto de 

Decreto nº 03/2015 foi lido, colocado em discussão e votação secreta, 

sendo aprovado por nove votos favoráveis. O Projeto de Decreto nº 

04/2015 foi lido, colocado em discussão e votação secreta, sendo aprovado 

por oito votos favoráveis e um voto nulo. O Projeto de Decreto nº 05/2015 

foi lido, colocado em discussão e votação secreta, sendo aprovado por nove 

votos favoráveis. O Projeto de Decreto nº 06/2015 foi lido, colocado em 

discussão e votação secreta, sendo aprovado por oito votos favoráveis e um 

voto em branco. A Mesa Diretora decidiu pela retirada do Projeto de 

Resolução nº003/15 que “Dispõe sobre a criação de cargo no quadro 

pessoal da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, e dá outras 

providências”, que estava em pauta. Não havendo mais matérias para 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, 

convidou todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 27 de 

maio do corrente ano ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a 

sessão às 22h40. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 


