
ATA: Aos catorze dias do mês de setembro de 2016, realizou-se a 13º 
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 24 de 
agosto 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 nº54/2016 de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 28, de 25 de 
agosto de 2016 que “Estima e Receita e fixa a Despesa do Município de 
Pedro de Toledo para o exercício de 2017”; foi lido, encaminhado à 
Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício 2016 de autoria do Senhor 
Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 29, de 30 de agosto de 
2016 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar” no 
valor de R$127.030,69 destinado a pagamento referente a 2º parcela 
(agosto/2016); foi lido, encaminhado às Comissões Competentes e está 
pautado na Ordem do Dia. O Senhor Presidente comunicou aos edis e ao 
público em geral que no dia 28 de setembro do corrente ano às 09:00 horas 
será realizada na Câmara Municipal a Audiência Pública para tratar sobre a 
Lei Orçamentária para o ano de 2017. Matérias dos Vereadores: 
Indicações nº126 a 129/16 de autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, 
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicações nº130 e 131/16 de 
autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa 
(encaminham-se). Indicações nº132 e 133/16 de autoria do edil Valmir dos 
Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Moção de 
Congratulação nº. 15/2016 de autoria do vereador Valmir dos Santos, “A 
comunidade do bairro Amoreiras e em especial ao Sr. Adelson Jesus da 
Silva, mais conhecido por “Totinha” pela brilhante festa ocorrida na 
inauguração do vestiário do campo de futebol local”, 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 Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; deixou registrado sua indignação com 
relação ao esgoto que há muito tempo vem correndo a céu aberto na Rua 
Particular, entrada do bairro Água Parada, aludiu ainda, que já foi 
solicitado à Empresa Sabesp para que tome as devidas providências mas até 
o presente momento nada aconteceu; solicitou também ao Senhor 



Presidente que envie um ofício à mesma reforçando o pedido. O edil 
Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
iniciou aludindo que esta Casa deve fazer um ofício solicitando ao Poder 
Executivo que tome as devidas providências com relação aos animais que 
estão ficando soltos nas estradas, principalmente nos bairros Manoel de 
Nóbrega e Três Barras, pois a qualquer momento pode acontecer um 
acidente; aludiu sobre os banheiros que foram instalados nos bairros, e, 
principalmente no bairro Braço do Meio, os mesmos estão causando 
problemas aos moradores, uma vez que o odor fétido da caixa de esgoto 
está retornando devido não ter sido arrumado adequadamente pelo 
Departamento de Obras da Prefeitura Municipal; teceu comentários a 
respeito das proposituras de sua autoria. O edil José Lopes de Souza 
dispensou o uso da tribuna, mas deixou registrado seu convite à todos os 
presentes, para que participem da reunião que acontecerá no dia 23 de 
setembro do corrente ano às 13h30 no Comitê da Coligação PSC, DEM e 
PC do B, localizado na Av. Brasil, onde contará com a presença do 
Deputado Estadual Márcio Camargo do PSC. O edil Dourivaldo de Rosa 
Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou 
desejando uma boa sorte para quem vem fazendo uma campanha limpa; 
solicitou ao Senhor Presidente que faça sua campanha e deixe-o em paz 
afim de que também possa fazer o mesmo; e, também, pare de ficar falando 
que vai colocar policiais para vigiá-lo no dia da eleição, pois primeiro que 
não há necessidade e segundo, já que tem condições, então que coloque 
esses policiais para cuidar do município, que está necessitando de 
segurança; aproveitou para explanar sobre a falta de policiamento e 
insegurança em que ultimamente estamos vivendo; aludiu que hoje todos 
os edis estão sendo apedrejados pela população simplesmente pelo fato de 
não poder atingir as metas devido o não cumprimento do dever por parte do 
Poder Executivo. A vereadora Débora Cristiane de Almeida, fez o uso 
da palavra; enalteceu a Moção de Congratulação nº15/2016 de autoria do 
edil Valmir dos Santos; agradeceu a presença do Deputado Estadual Valter 
Ihoshi (responsável por várias emendas que beneficiaram nossa cidade) que 
esteve visitando o nosso município; convidou a todos para estarem 
presentes na reunião no Comitê da Coligação dos Partidos PTN, PSD, PR e 
Solidariedade, que acontecerá no dia 19 de setembro do corrente ano com a 
presença do Deputado Estadual Coronel Camilo e no dia 21 de setembro, 
com a presença do Deputado Estadual André do Prado. A vereadora Neide 
Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre 
a falta de respeito por parte de alguns candidatos, os quais estão tentando 
denegrir a imagem dos vereadores; teceu comentários sobre as proposituras 
de sua autoria. O Senhor Presidente fez o uso da tribuna do seu lugar; 
agradeceu à presença de todos, iniciou aludindo que no dia 06 de setembro 
do corrente ano, finalizou o curso de Panificação e no dia 16 de setembro 



serão entregues os diplomas; no dia 26 de outubro do corrente ano chegará 
em nossa cidade a carreta de mamografia que irá atender cinqüenta 
mulheres por dia; parabenizou toda a equipe do Departamento de Saúde 
pelo atendimento prestado a uma ocorrência acontecida no sábado (dia 10 
de setembro de 2016) no bairro da Serrinha, cujo atendimento prestado 
tanto pela SAMU como pelo Departamento foram muito elogiados; por 
isso, apesar das dificuldades as quais o país se encontra, se faz necessário 
valorizar o Departamento de Saúde; aludiu que esteve na Secretaria de 
Segurança (inclusive na época em que o Secretário era o atual Ministro da 
Justiça Senhor Alexandre Moraes) em busca de um delegado para o nosso 
município, agora com relação às reclamações feitas anteriormente à sua  
fala, aludiu que, tem muitos votos transferidos para Pedro de Toledo, tem 
mais de mil votos transferidos, sendo que um vereador entra com cem 
votos, e, todos os candidatos tem que colocar seus delegados e fiscais de 
partido para fiscalizar todos os candidatos, para que seja uma eleição justa 
e limpa. Passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação e 
Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de 
Lei nº29/2016 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
suplementar” no valor de R$127.030,69, destinado a pagamentos referente 
a 2º parcela. As Comissões opinam favoravelmente pela matéria em tela. O 
Parecer do Projeto de Lei nº29/2016 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, 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 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 28 de setembro do corrente ano ás 19h00 horas e 
encerrou a sessão às 20h10. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente 
ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 


