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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA.  
 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2016, realizou-se a 2º 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 10 de fevereiro 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: Projeto de Lei nº 01/2016 de autoria da Mesa 
Diretora que “Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores e dos subsídios dos 
vereadores da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, e dá outras providências”, foi lido 
e encaminhado às Comissões Competentes. Requerimento nº09/16 de autoria do edil 
Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, 
foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimentos nºs. 10 a 
12/16 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 nºs. 23 a 25/16 de autoria dos vereadores Valmir dos 
Santos e Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). 
Indicações nºs.26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36/16 de autoria do vereador Sivaldo 
Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicação nº31/16 de 
autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se). Indicações 
nºs. 34 a 36/16 de autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foram lidas, ciente 
a Casa (encaminham-se). Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O 
vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença 
de todos; iniciou aludindo sobre a importância do Campeonato Municipal que está 
acontecendo no Ginásio Poliesportivo e também sobre a iniciação das 150 crianças nas 
modalidades esportivas (basquete, futsal, etc) no nosso município; comentou também 
sobre as aulas de hidroginástica que iniciou na semana passada, onde ressaltou que esta 
atividade física traz qualidade de vida aos praticantes; teceu comentários a respeito dos 
alagamentos enchentes que vem acontecendo nas Avenidas Brasil e Coronel Raimundo 
Vasconcelos, na qual sugeriu que todos busquem junto ao Senhor Prefeito Municipal e 
Diretor Municipal de Obras, uma alternativa para solucionar o problema, pois há a 
necessidade urgente de ser feito um serviço de drenagem; o vereador Sivaldo pediu 
aparte, foi concedido. O vereador Sivaldo aludiu que já foi feito um levantamento 
para providenciar a verba para fazer a drenagem, inclusive já está na Contabilidade 



 
Câmara Municipal de Pedro de Toledo 
              Estado de São Paulo 

                       
 

esperando a liberação. O vereador Paulo Eduardo com a palavra novamente finalizou 
sua fala aludindo que na segunda-feira dia 29 de fevereiro do corrente ano será realizado 
uma capacitação para os produtores e moradores da área rural do município para que os 
mesmos aprendam a explorar a matéria prima e essa atividade vai influenciar no 
Turismo na nossa cidade, gerar renda e recursos para que os mesmos possam 
sobreviver. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; aludiu sobre uma reunião que aconteceu na Casa da Agricultura com 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola e a Associação dos Agricultores, 
na qual foi reivindicada a regularização do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), cujo 
atraso está prejudicando o desenvolvimento da agricultura no nosso município; falou 
sobre o curso de agricultura orgânica que será realizado no dia 26 de fevereiro do 
corrente ano, no bairro Colinas Verdes, patrocinado pelo SENAR, que irá capacitar 25 
pessoas durante um ano cuja finalidade será ajudar nas dificuldades que os moradores 
estão tendo no manejo agrícola; comentou que do dia 24 de fevereiro a 08 de março 
estará junto com o vereador Paulinho na cidade de Miracatu para tratar sobre o curso de 
Jovem Agricultor (voltado para os adolescentes com idades entre 14 e 17 anos) que será 
trazido para nossa cidade; aludiu que esteve visitando os bairros rurais e, as chuvas dos 
últimos dias tem afetado muito as estradas, dificultando a vida de todo mundo; finalizou 
aludindo que as coisas boas ou ruins devemos prestar esclarecimentos para a população; 
ressaltou que as cobranças devem ser feitas mas a transparência tem que estar um 
primeiro lugar. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; agradeceu à vereadora Débora pelos bons préstimos em 
ter atendido o seu pedido e conseguido uma cadeira de banho para um munícipe que 
estava necessitando. O vereador Valmir dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; agradeceu algumas pessoas pela prestação de serviços, entre elas o 
edil Sivaldo que nos representou junto ao Secretário Adjunto da Justiça e da Defesa da 
Cidadania num evento sobre o “Combate às drogas” que ocorreu na Câmara; deixou 
registrado o agradecimento ao colega “Nauinha” pelo excelente serviço que prestou 
durante o tempo que trabalhou como chefe de transportes no Departamento de Educação 
Municipal, e deixou sua indignação pela forma como foi feito o desligamento do 
mesmo, alegando ser uma falta de respeito; os edis Paulo Eduardo, Dourivaldo e 
Débora pediram aparte, o qual foi concedido; os edis citados endossaram as palavras 
do edil Valmir enaltecendo os serviços prestados pelo “Sr. Nauinha”; deixou registrado 
o trabalho dos Senhores Fabio, Luciano, pela organização do 8º Campeonato que está 
sendo organizado na cidade; aludiu sobre o término do contrato da empresa “Nova 
Limpeza” (verdinhos) e agradeceu ao Senhor Michel e toda a sua equipe pelos serviços 
prestados ao nosso município; agradeceu ao Paulo Hipólito e toda a sua equipe pelos 
serviços prestados na estrada de São Lourenço; parabenizou os edis Sergio e Paulo 
Eduardo pela iniciativa em buscar cursos para capacitar os nossos adolescentes; aludiu 
com tristeza sobre a situação de descaso com relação à saúde nos bairros Manoel da 
Nóbrega, Martim Afonso, Fazenda São Paulo, Niagara, entre outros, pois os moradores 
se deslocam com dificuldade para serem atendidos nos Postinhos de Saúde e, chegando 
lá recebem a notícia de que não tem médico ou porque o carro está quebrado ou não tem 
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transporte; teceu comentários sobre as proposituras de sua autoria. O vereador Sivaldo 
Miguel dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu ao 
Senhor Presidente por ter dado a honra de representá-lo no evento que teve como tema o 
“Combate às drogas”, ocorrido nesta Casa de Leis, em que estava presente o Secretário 
Adjunto da Justiça e Cidadania; o Senhor Presidente pediu aparte, foi concedido. O 
Senhor Presidente também agradeceu ao nobre edil por ter representado a Câmara 
Municipal, ressaltou que o trabalho deve ser feito em conjunto; com a palavra o 
vereador Sivaldo, aludiu que já estão sendo providenciados os tubos para serem 
colocados próximos à Escola Dirceu Rovari, e o material para ser usado no cemitério; 
endossou as palavras do edil Valmir com relação à situação precária da saúde no 
município, e aludiu que não adianta ter pessoas boas para trabalhar se não estão dando 
condições para que as mesmas trabalhem. O vereador José Lopes de Souza, fez o uso 
da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo que se envergonha de ser 
vereador devido aos inúmeros problemas que a cidade vem enfrentando e que nós não 
podemos fazer nada para solucionar, pois quem executa é o Poder Executivo e aos edis 
só resta pedir, mas de nada tem adiantado porque não são atendidos; teceu comentários 
a respeito do transporte escolar que está deixando de transportar os alunos porque as 
estradas estão em péssimas condições; comentou sobre a perseguição que alguns edis e 
funcionários da Prefeitura estão sofrendo por não serem aliados do Prefeito Municipal; 
esclareceu que na sessão passado havia falado que na Prefeitura tem vagabundos e 
ressaltou que tem mesmo só que justificou que usou o termo “exceção” cujo significado 
é ação ou resultado de não incluir todos, porque lá tem gente trabalhadora, aludiu que o 
problema é que tem vereador que saiu daqui e torceu suas palavras falando que o edil 
chamou todo mundo de vagabundo, sendo que não foi verdade; finalizou repetindo sua 
fala dizendo que “na Prefeitura tem vagabundos com exceção...”, e se alguém tiver 
dúvida é só ouvir a gravação da sessão. A vereadora Débora Cristiane de Almeida, 
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou tecendo comentários com 
relação às proposituras de sua autoria; agradeceu ao vereador Dourivaldo pela 
consideração e ressaltou que sempre que precisar poderá contar com sua ajuda e dos 
rotaryanos, pois o objetivo é ajudar; endossou as palavras dos demais edis com relação 
às estradas e transporte escolar; aludiu sobre o problema do “Zika vírus”, onde ressaltou 
que é uma situação gritante de saúde pública, os danos que a microcefalia causa nas 
crianças é muito grande, portanto alertou a todos que são ou conheçam gestantes para 
que faça o uso do repelente pois as complicações que essa doença pode causar na 
criança como na mãe são muito graves; fez a leitura de um requerimento oriundo do 
Senhor Mauro Rabelo que faz alguns esclarecimentos a respeito da Associação de Cães 
e Gatos, onde são apresentados documentos que comprovam que a referida Associação 
não possui alvará sanitário entre outras pendências. A vereadora Neide Hipólito, fez o 
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo que não faz muito o uso 
da tribuna, para não ser repetitiva; comentou sobre as várias críticas que recebe devido a 
precariedade em que se encontra o município; aludiu sobre as péssimas condições do 
bairro Vila Sorocabana (bairro onde mora), ressaltando a reciclagem existente no 
referido bairro, que apesar de empregar algumas pessoas tem prejudicado outras, devido 
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as más condições de higiene que resultam no aparecimento de ratos e animais 
peçonhentos, trazendo riscos à saúde dos moradores, inclusive salientou que sua 
sobrinha neta está com uma cicatriz no corpo resultante de ratos; o vereador 
Dourivaldo pediu aparte, foi concedido. O vereador Dourivaldo endossou as 
palavras da vereadora e ressaltou que já chegou a conversar com o proprietário a 
respeito dessa situação; com a palavra novamente a vereadora Neide, comentou 
sobre as proposituras que são encaminhadas ao Poder Executivo e não são respondidas 
ou executadas; teceu comentários a respeito das reclamações oriundas dos moradores 
com relação ao médico que atende no Postinho da Vila Sorocabana; aludiu que esteve 
visitando o bairro da Fazenda São José, onde os moradores estão reclamando da 
situação precária das estradas. O Senhor Presidente fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; endossou as palavras dos demais edis com relação às estradas rurais 
do município, aludindo que todas estão péssimas, onde salientou que enviou um 
requerimento ao Senhor Prefeito a fim de que o mesmo informasse a essa Casa de Leis, 
qual é o documento que está faltando para que a cascalheira seja liberada, pois de nada 
adianta ter maquinário se não tiver material para se jogado nas estradas; comentou que 
já solicitou o reinicio das obras na Rua Maria Ribeiro Resterich que já está parada há 
quase um ano e meio, mas, até o presente momento não obteve êxito; aludiu que estará 
no município nos próximos dias a carreta do “Programa Mulheres de Peito”, cujo 
objetivo é incentivar as mulheres entre 50 e 69 anos a realizarem exames de mamografia 
pelo SUS, a fim de fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama; ressaltou que de 
nada adianta ficar criticando as ações tanto do executivo como do legislativo, faz se 
necessário correr atrás de benefícios para o município e dar soluções para os problemas; 
aludiu sobre a academia ao ar livre que será instalada ao lado da quadra da escola, no 
bairro Vila Batista (cuja emenda foi conquistada através do Deputado Baleia Rossi). 
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 
examinando os Projetos de Lei nº 01/2016 que “Dispõe sobre a Revisão Geral Anual 
dos Servidores e do Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, 
e dá outras providências” e, Projeto de Lei nº 05/2016 que “Altera o inciso VIII do art. 
5º da Lei Complementar 48/2005 e dá outras providências”, as Comissões opinam 
favoravelmente pelas matérias em tela. O Projeto de Lei nº01/2016 foi lido, 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). O Projeto de Lei nº05/2016 
foi lido, 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, 
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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). 
Terminado o temário livre, e não havendo 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 09 de março do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a 
sessão às 21h30. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por 
mim e pelo Senhor Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


