
ATA: Aos vinte e três dias do mês de março de 2016, realizou-se a 4º 
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 09 de 
março 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 nº117/2016 de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 08, de 21 de 
março de 2016 que “Dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas sobre 
Drogas – COMAD, e dá outras providências”; foi lido, encaminhado às 
Comissões Competentes. Ofício nº113/2016 de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 09, de 18 de março de 2016 
que “Altera o parágrafo 1º e artigo 2º da Lei Municipal nº888, de 16 de 
abril de 2003 – “Concede parcelamento de créditos municipais e dá outras 
providências”; foi lido, encaminhado às Comissões Competentes e está 
pautado na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº. 10, de 23 de março de 2016 
que “Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº1.425/15, e dá outras 
providências”; foi lido, encaminhado às Comissões Competentes e está 
pautado na Ordem do Dia. Requerimento nº15/16 de autoria do edil Valmir 
dos Santos, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 
aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimentos 
nºs. 16 e 19/16 de autoria do edil José Roberto Esteves, foram lidos, 
discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por 
unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Requerimento nº17/16 de 
autoria do edil José Lopes de Souza, foi lido, discutido e submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-se). Requerimentos nºs.18, 20 e 21/16 de autoria do edil 
Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidos, discutidos, e submetidos à 
deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 
(encaminham-se). Indicações nº44, 45 e 46/16 de autoria do vereador 



Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicações 
nºs.47, 48, e 51 a 57/16 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, 
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicações nºs. 49 e 50/16 de 
autoria do edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa 
(encaminham-se). Indicação nº58/16 de autoria do vereador Dourivaldo de 
Rosa Moreira, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se). Moção de 
Congratulação nº. 01/2016 de autoria dos vereadores Sivaldo Miguel dos 
Santos e Dourivaldo de Rosa Moreira, “Ao Senhor Nilson Nei dos Santos 
Nascimento pelos serviços que vem prestando ao nosso município”, 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 Paulo Eduardo Alves Ferreira fez o 
uso da palavra, iniciou sua fala parabenizando e aludindo sobre a Indicação 
nº44/16 que indica escrivão para atender o município, de autoria do edil 
Valmir dos Santos, onde reforçou o pedido falando sobre a necessidade 
deste profissional para a cidade; aludiu sobre duas situações e pediu que o 
Senhor Presidente envie um ofício para as autoridades competentes a fim 
de tentar resolver o problema; uma dessas situações ocorre no bairro Jardim 
Caju II, que está necessitando da colocação de uma linha de tubo de um 
metro, pois quando chove a água fica represada e está invadindo as casas 
dos moradores; outra situação é com relação aos moradores do bairro 
Fazenda São José que estão reivindicando que o transporte público entre no 
do bairro, pois a dificuldade que os moradores tem para se deslocarem até a 
estrada principal é muito grande, principalmente para as crianças e idosos; 
teceu comentários a respeito da reposição salarial dos funcionários da 
Prefeitura Municipal que até o presente momento ainda não foi liberado, 
onde aludiu que esteve em reunião com o Senhor Prefeito Municipal e, o 
mesmo se comprometeu a ver a melhor solução para este problema, uma 
vez que o país está passando por uma crise econômica e os cofres do 
município estão na mesma situação; o edil Valmir dos Santos pediu o 
aparte, o qual foi concedido. O Valmir dos Santos aludiu que juntamente 
com outros edis estiveram junto ao Senhor Prefeito Municipal e a resposta 
que obtiveram com relação à reposição salarial foi que não haveria. O edil 
Paulo Eduardo novamente com a palavra, aludiu que a conversa que teve 
com o Senhor Prefeito Municipal foi mais recente, por isso a divergência 
de informações; comentou que temos que buscar alternativas para melhorar 
a receita do município. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 



agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo sobre a Indicação nº44/16 
que indica escrivão para atender o município que se especifica, onde 
ressaltou que este pedido vem de encontro às reivindicações dos moradores 
e também dos Conselheiros Tutelares que estão tendo seu trabalho 
prejudicado devido à falta deste profissional no município; o edil Paulo 
Eduardo pediu o aparte, o qual foi concedido. O edil Paulo Eduardo, 
aludiu sobre as constantes ocorrências de invasões de casas que tem 
ocorrido nos últimos dias, o qual pediu que o Senhor Presidente envie um 
ofício ou marque uma reunião com o Comandante da Polícia Militar 
responsável pela nossa região, para que tome as devidas providências. O 
edil Valmir novamente com a palavra, teceu comentários a respeito das 
outras proposituras de sua autoria; aludiu sobre a reposição salarial dos 
funcionários da Prefeitura Municipal, manifestando seu total apoio aos 
mesmos, pois apesar da situação está difícil, é possível estudar métodos 
para que esse aumento seja concedido, uma vez que é preciso valorizar os 
nossos funcionários; comentou sobre sua desfiliação pensada e refletida do 
Partido PSDB e filiação ao Partido PTB, onde desabafou que entrou e saiu 
pela porta da frente, onde finalizou agradecendo aos dois partidos. O edil 
Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos; deixou registrado que juntamente ao edil Valmir dos Santos 
solicitaram a abertura da estrada de Manoel de Nóbrega até o bairro Santa 
Rita, onde ficaram de resolver essa questão e até agora nada, só que na 
semana que vem a Empresa Elektro irá fazer uma revisão geral na rede 
elétrica e não tem como andar nesse trecho; com relação à solicitação de 
um tubo de um metro para ser colocado no bairro do Jardim Caju II, pedido 
pelo edil Paulo Eduardo, o edil Sivaldo aludiu que esse problema só será 
resolvido com a construção de uma ponte; comentou sobre a reposição 
salarial, onde aludiu que se tirar um pouco do dinheiro que é investido com 
os comissionados, vai sobrar para repor no salário dos funcionários; 
parabenizou o edil Valmir dos Santos pela elaboração da Indicação nº44/16 
que indica escrivão para atender o município. O edil Dourivaldo de Rosa 
Moreira fez o uso da palavra, endossou as palavras dos demais edis com 
relação à Indicação nº44/16 e a necessidade do município em ter um 
escrivão; teceu comentários sobre a Indicação nº58/16 de sua autoria a qual 
indica alteração no Código de Postura do Município que se especifica, o 
qual explanou que o veículo de um cidadão foi multado pelo fato de ter 
ficado vinte e quatro horas estacionado; aludiu sobre a reposição salarial 



dos funcionários públicos municipais, onde ressaltou que em conversa tida 
com o Senhor Prefeito Municipal, sentiu uma certa dificuldade devido a 
crise econômica a qual o país tem passado; parabenizou o edil Valmir dos 
Santos pela filiação ao Partido PTB. O edil Sergio Shindin Tawata fez o 
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o trabalho que 
tem sido realizado pelo Conselho Tutelar; solicitou ao Senhor Presidente 
que envie um ofício convocando todos os conselhos municipais para que 
juntos possamos formalizar os pedidos em prol da nossa cidade; aludiu 
sobre o curso de oligocultura orgânica que se iniciou no bairro Colinas 
Verdes; comentou sobre as péssimas condições das estradas nos bairros de 
Manoel de Nóbrega, Colinas Verdes e São Lourenço (em visita feita 
juntamente com o edil Valmir), onde ressaltou que está faltando 
planejamento por parte do administrativo municipal, pois uns bairros estão 
sendo favorecidos e outros não; aludiu que o aniversário da cidade se 
aproxima mas infelizmente não haverá nada devido a escassez de recursos 
o qual o município vem enfrentando; endossou as palavras dos demais edis 
com relação à reposição salarial dos funcionários da Prefeitura Municipal. 
A vereadora Débora Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, 
parabenizou o edil Valmir dos Santos pela elaboração da Indicação nº44/16 
a qual indica um escrivão para o município, onde ressaltou que já faz muito 
tempo que a população vem sofrendo com a falta deste profissional, pois 
toda vez que precisa desse serviço, é necessário se deslocar até outra cidade 
para resolver esta questão; prestou suas condolências à família da Dra. 
Célia e Dr. Fernando (médicos) pelo falecimento do seu pai, e, solicitou ao 
Senhor Presidente uma Moção de Pesar para a família; teceu comentários a 
respeito da saída do médico Dr. Fernando da Estratégia de Saúde da 
Família, e prestou seus agradecimentos e explanou sobre o excelente 
trabalho que o mesmo prestou para o município; comentou sobre as 
estradas rurais que necessitam de manutenção; endossou as palavras dos 
demais edis com relação à reposição salarial dos funcionários da Prefeitura 
Municipal; endossou as palavras do edil Paulo Eduardo com relação às 
invasões que vem ocorrendo no município, onde aludiu que deve ser feito 
uma reunião com os Conselhos, juntamente com os Chefes de Segurança 
do município, para que juntos possamos tomar as devidas providências; 
aludiu que se desfiliou do Partido Solidariedade e se filiou no Partido 
Social Democrata (PSD), onde explanou sobre seus motivos e ressaltou 
seus agradecimentos tanto ao partido da qual saiu como também o que a 



recebeu. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, parabenizou o 
trabalho do Conselho Tutelar; endossou as palavras da vereadora Débora 
com relação ao falecimento do pai dos médicos Dra. Célia e Dr. Fernando, 
onde manifestou suas condolências; aludiu sobre as reclamações da 
população com relação aos vários setores do município que não estão 
funcionando ou estão em péssimas condições; teceu comentários sobre a 
morosidade da Prefeitura Municipal no atendimento aos pedidos dos edis 
desta Casa de Leis; aludiu sobre uma vala inacabada no bairro Jardim Caju, 
onde alegou que já procurou o Diretor de Obras para solucionar o problema 
mas até agora nada; e falou também sobre um esgoto que vem das casas 
populares e está ficando empossado próximo a residência do Senhor Paulo 
Pupo (bairro Vila Sorocabana), onde se prontificou juntamente com os 
demais moradores a resolver este problema. O Senhor Presidente 
solicitou ao Vice-Presidente para que ocupe o seu lugar a fim de fazer o 
uso da tribuna. O Senhor Presidente fez o uso da palavra, agradeceu à 
presença de todos, iniciou sua fala aludindo sobre as respostas de três 
requerimentos de sua autoria sendo eles: sobre a cascalheira, sobre a 
situação da Rua Maria Ribeiro Resterich e o outro foi sobre os dias e 
horários que são realizadas a coleta do lixo; parabenizou o Diretor da 
Saúde pela instalação do raio x que muito vai ajudar a população; endossou 
as palavras da vereadora Débora com relação ao falecimento do pai dos 
médicos Dr. Fernando e Dra. Célia; aludiu sobre a saída do médico Dr. 
Fernando do Postinho do bairro Vila Sorocabana e falou que a Dra. Kelly 
assumiu o lugar; endossou a fala dos demais edis com relação uma possível 
reunião com os Conselhos municipais e representantes da segurança 
pública do nosso município a fim de tentar resolver os problemas 
relacionados às constantes invasões a domicílios que vem ocorrendo nos 
últimos dias; falou também a respeito da reposição salarial dos funcionários 
da prefeitura municipal; finalizou desejando a todos uma Feliz Páscoa. 
Terminado o temário livre, o Senhor Presidente consultou o Plenário para a 
dispensa do Intervalo Regimental, foi aprovado por unanimidade pela 
edilidade. Passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Finanças e 
Orçamento e Justiça e Redação conjuntamente reunidas examinando os 
Projetos de Lei nº09/2016 que “Altera o parágrafo 1º e artigo 2º da Lei 
Municipal nº888, de 16 de abril de 2003 – “Concede parcelamento de 
créditos municipais e dá outras providências”; e, Projeto de Lei nº10/2016 
que “Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº1.425/15, e dá outras 



providências”; as Comissões opinam favoravelmente pelas matérias em 
tela. O Parecer do Projeto de Lei nº09/2016 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, Neide Hipólito votou 
pela aprovação do projeto, Débora Cristiane de Almeida votou pela 
aprovação do projeto e José Roberto Esteves votou pela aprovação do 
projeto, sendo aprovado por nove votos favoráveis (encaminha-se). O 
Parecer do Projeto de Lei nº10/2016 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, Neide Hipólito votou pela aprovação do 
projeto e Débora Cristiane de Almeida votou pela aprovação do projeto, 
sendo aprovado por oito votos favoráveis (encaminha-se). Não havendo 
mais 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 13 de abril do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a 
sessão às 21h25. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 
 
 
 


