
ATA: Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2016, realizou-se a 12º 

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 

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 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 27, de 22 de agosto de 2016 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar” no valor de 

R$127.030,69 destinado a pagamentos; foi lido, encaminhado às 

Comissões Competentes e está pautado na Ordem do Dia. Matérias dos 

Vereadores: Requerimento nº47/16 de autoria do edil Valmir dos Santos, 

foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicação nº120/16 de autoria 

da vereadora Débora Cristiane de Almeida, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se). Indicações nº121 a 125/16 de autoria do vereador Sivaldo 

Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Moção de 

Congratulação nº. 13/2016 de autoria da vereadora Débora Cristiane de 

Almeida, “A Equipe Médica do Samu e do Pronto Socorro Municipal que 

estava no plantão do dia 20 de agosto do corrente ano”, foi lida, discutida e 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 14/2016 de 

autoria da vereadora Débora Cristiane de Almeida, “Ao Secretário do 

Emprego e Relações do Trabalho e ao Chefe de Gabinete pela autorização 

da abertura de inscrições para o Frente de Trabalho”, 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 Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu 

a presença de todos; iniciou parabenizando a vereadora Débora pela 

conquista das vagas de emprego através do Programa Frente de Trabalho, 

cujo benefício, vai ajudar a população da nossa cidade; parabenizou 

também o Clube de Mães do bairro Manoel de Nóbrega pela comemoração 

de mais um aniversário e salientou que o local necessita de melhorias e o 

grupo precisa de mais apoio; comentou a respeito da propositura de sua 

autoria e aludiu sobre o Poder Executivo que não tem respondido os 

pedidos dos vereadores; desejou uma boa campanha política para todos os 



candidatos. O edil Sivaldo Miguel dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do edil Valmir com 

relação às vagas de emprego conquistadas pela vereadora Débora; 

comentou que não entende os critérios adotados pelo Programa da Frente 

de Trabalho, onde quem trabalhou no mês de janeiro deste ano não pode 

fazer a inscrição; a vereadora Débora pediu aparte, a qual foi concedida, e 

sugeriu ao edil que todos os vereadores fizessem um requerimento oriundo 

à Secretaria de Relações do Trabalho sugerindo uma revisão nos critérios 

adotados, justificando a situação de desemprego do nosso município. O 

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

presença de todos; aludiu sua indignação com relação à situação da obra 

parada na Rua Maria Ribeiro Resterich, citou que era melhor ter deixado a 

rua como estava antes (com seus buracos e problemas) mas, pelo menos 

tinha asfalto, porque hoje o que temos é uma estrada de terra. O edil Sergio 

Shindin Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 

endossou as palavras do edil Valmir com relação às vagas de emprego 

conquistadas pela vereadora Débora através do Programa Frente de 

Trabalho; agradeceu os funcionários do Departamento de Obras da 

Prefeitura Municipal Senhores Marcos e Dionísio, que atenderam sua 

solicitação com relação aos problemas de drenagem de águas pluviais no 

bairro Água Parada, que vinha prejudicando os produtores rurais; 

agradeceu também os esclarecimentos prestados pela funcionária do CRAS 

Kátia, com relação à distribuição de cestas básicas para a população carente 

e, o atendimento que receberam por parte da funcionária Vilma do Fundo 

Social. A vereadora Débora Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, 

parabenizou o evento realizado pela SUTACO representada pelos artesãos 

do nosso município; desejou a todos os candidatos boa sorte, e que seja 

uma campanha limpa, de respeito e amor ao próximo, pois todo esforço 

tem que ser em prol da busca por uma cidade melhor. A vereadora Neide 

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

os inúmeros problemas aos quais o município vem passando, e que por 

exemplo não tem como justificar ao povo a questão da obra parada na Rua 

Maria Ribeiro Resterich, sem contar outros serviços mal feitos pelo Poder 

Executivo; aludiu que em suas caminhadas pelo município, tem ouvido da 

população (que está insatisfeita) palavras denegrindo a imagem dos edis e, 

isso é muito triste e injusto também, porque na verdade todos os vereadores 

solicitam melhorias, mas dependem do Poder Executivo para executar; 

finalizou desejando uma ótima campanha política à todos. O Senhor 

Presidente fez o uso da tribuna do seu lugar; agradeceu à presença de 

todos, iniciou parabenizando o Brasil pela realização das Olimpíadas, 

apesar do país estar vivendo uma crise política e financeira; parabenizou a 

vereadora Débora pela conquista da Frente de Trabalho para o município; 

aludiu sobre a importância do respeito durante a campanha política, pois é 



vergonhoso um vereador denegrindo a imagem do outro; é preciso mostrar 

trabalho e não ficar querendo ganhar algo prejudicando outros; solicitou 

aos edis que procurem não se atrasar para os compromissos da Sessão na 

Câmara. 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 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas 

examinando o Projeto de Lei nº27/2016 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional suplementar” no valor de R$127.030,69, destinado a 

pagamentos. As Comissões opinam favoravelmente pela matéria em tela. O 

Parecer do Projeto de Lei nº27/2016 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-os para a próxima Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia 14 de setembro do corrente ano ás 19h00 horas e 

encerrou a sessão às 20h05. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente 

ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 


