
ATA: Aos treze dias do mês de outubro de 2016, realizou-se a 15º 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. Devido a ausência da 1ª Secretária Neide 

Hipólito, o Senhor Presidente convidou o edil Valmir dos Santos para 

ocupar o lugar da mesma. Secretariou o 1º Secretário Valmir dos Santos 

(em substituição) e 2ª Secretária Débora Cristiane de Almeida. O Senhor 

Presidente fez a chamada regimental, constatou a presença de oito edis, 

ausente a vereadora Neide Hipólito, 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 28 de setembro 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 nº359/2016 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº30, de 12 de setembro 

de 2016 que “Dispõe sobre denominação de logradouro público que 

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

Competentes e já está pautado na Ordem do Dia. Ofício nº360/2016 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº31, 

de 12 de setembro de 2016 que “Institui no calendário oficial do Município 

de Pedro de Toledo “O DIA DA AÇÃO DO CORAÇÃO” e dá outras 

providências”, foi lido, encaminhado às Comissões  Competentes e já está 

pautado na Ordem do Dia. Matérias dos Vereadores: Indicações nº147 a 

150/16 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se). Indicação nº151/16 de autoria de todos os edis, foi 

lida, ciente a Casa (encaminha-se). Balancete Analítico da Câmara 

Municipal de Pedro de Toledo referente ao mês de setembro/2016, foi lido 

e encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria desta Casa. 

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

Eduardo Alves Ferreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 

todos; cumprimentou a todos os candidatos eleitos, inclusive em nome do 

vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, cumprimentou seu candidato a 

Prefeito que foi eleito (Eleazar Muniz); e que o novo Prefeito possa fazer 

com que a cidade de Pedro de Toledo avance; aludiu que foi uma eleição 

diferente e bem disputada; salientou que foi feito o sorteio das casas da 

CDHU na Vila Batista, para os moradores da área do Parque, o qual será 

um grande desafio para o novo prefeito. O edil Sergio Shindin Tawata fez 

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

confiança dos amigos, e salientou que junto aos novos eleitos possam fazer 

um bom trabalho; desejou boa sorte a todos nesse novo mandato. O edil 



Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença 

de todos; agradeceu aos duzentos e um votos que obteve e também pelo 

voto de confiança ao seu candidato a prefeito eleito Eleazar Muniz; 

ressaltou que sente pelos candidatos que não obtiveram êxito, mas no que 

precisar pode contar com sua pessoa. O edil Sivaldo Miguel dos Santos 

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

o Dr. Antonio Melhado (em nome dos demais) pela conquista à vereança; 

aludiu que está feliz por ter perdido, pois está de cabeça erguida pois, fez 

um trabalho honesto, sem denegrir a imagem de ninguém; finalizou 

agradecendo sua esposa pela força e dedicação e por mais um ano de vida.  

O edil José Lopes de Souza fez o uso palavra, iniciou agradecendo a Deus 

por tudo que fez; parabenizou o trabalho que a equipe do Prefeito eleito 

realizou, inclusive salientou o trabalho feito pelo Edgar e Elizeu que 

mesmo sem nenhuma experiência, desenvolveram muito bem; finalizou 

agradecendo os votos que obteve e parabenizou aos eleitos. A vereadora 

Débora Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra; aludiu que esteve 

juntamente com o Governador Geraldo Alckmin e o Chefe da Casa Civil 

Samuel Moreira, na cidade de Registro/SP, na assinatura no Projeto 

Clínicas de Saúde em Ação, onde os municípios do Vale do Ribeira 

(inclusive a nossa cidade) foram contemplados com a construção de UBS; 

parabenizou em nome do vereador Dourivaldo, o novo Prefeito Eleazar 

Muniz; parabenizou também a todos os eleitos e reeleitos; agradeceu a 

todos que receberam tanto ela como também a dona Neusa (uma mulher 

incrível, de valores, com garra e muita dedicação); finalizou agradecendo 

também aos votos de confiança que recebeu e desejou ao Prefeito eleito e 

vereadores uma boa sorte. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; agradeceu votos recebidos e à equipe do 

PTB: Ernesto, Nauinha, Fernando Sampaio, Dr. Carlos, Miltinho, Eva, 

Maria, Ramalho, Roger, Cleusa, Adriana, Marcelo Goés, Rosana, Cornélio, 

Tiago, Vandinho e a Rose do PSCD, esses foram os nossos candidatos dos 

quais três foram eleitos: Dr. Carlos, Cornélio e Roger Bike; parabenizou 

também a todos os reeleitos, os eleitos e também ao novo Prefeito; 

agradeceu ao seu amigo e candidato a Prefeito Bidão; desejou boa sorte a 

todos; teceu comentários sobre as proposituras de sua autoria; finalizou 

desejando um feliz dia dos professores. O Senhor Presidente fez o uso da 

tribuna do seu lugar; agradeceu à presença de todos, iniciou aludindo 

sobre a eleição que não é fácil para ninguém; agradeceu os votos recebidos 

e parabenizou os edis Paulinho, Débora, Valmir, José Lopes, Sivaldo, pelo 

trabalho, dedicação e empenho nesta caminhada, que infelizmente não 

obtiveram êxito, mas foram mais que vencedores; parabenizou também 

todos os eleitos: Célio, Joanil, Lorival, Cornélio, Dr.Antonio Melhado, Dr. 

Carlos e os reeleitos: Sergio Shindin, Dourivaldo de Rosa Moreira e 

também  o Prefeito eleito Senhor Eleazar Muniz, e desejou aos mesmos 



muita sorte nesta nova caminhada, pois nosso município necessita de mais 

desenvolvimento; parabenizou a esposa do Senhor Sivaldo por mais esta 

data especial. Passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e 

Redação examinando o Projeto de Lei nº30/2016 que “Dispõe sobre a 

denominação de logradouro público que especifica e dá outras 

providências”, e, o Projeto de Lei nº31/2016 que “Institui no calendário 

oficial do Município de Pedro de Toledo “O DIA DA AÇÃO DO 

CORAÇÃO” e dá outras providências”. As Comissões opinam 

favoravelmente pelas matérias em tela. O Parecer do Projeto de Lei 

nº30/2016 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, e Débora Cristiane de Almeida votou pela aprovação do projeto, 

sendo aprovado por sete votos favoráveis (encaminha-se). O Parecer do 

Projeto de Lei nº31/2016 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, e Débora Cristiane de Almeida votou pela aprovação 

do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis (encaminha-se). Não 

havendo mais matéria para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente agradeceu 

a presença de todos, e convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia 26 de outubro 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.  

 


