
ATA: Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2015, realizou-se a 4º 

Sessão Ordinária do 3º 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. Secretariaram as 

vereadoras 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. O Senhor Presidente deu início à sessão. Foi 

dispensada a leitura da ata da Sessão Ordinária do dia 11 de março de 2015, 

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 nº 069/2015 

de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 

08, de 09 de março de 2015 que “Autoriza o Executivo Municipal a 

conceder subvenções sociais às entidades beneficentes e dão outras 

providências”, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. Ofício nº 070/2015 

de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 

09, de 16 de março de 2015 que “Dispõe sobre abertura de crédito 

adicional especial”, no valor de R$12.000,00 destinada a Associação 

Projeto Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis; foi lido e 

encaminhado a Ordem do Dia. Ofício nº 105/2015 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 07, de 09 de março de 

2015 que “Institui o Controle Interno do Poder Executivo do Município de 

Pedro de Toledo e dá outras providências”, foi lido e encaminhado à 

Ordem do Dia. Requerimento nº 20/2015 de autoria do edil Sergio Shindin 

Tawata, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade. Requerimento nº 21/15 de 



autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº 22/15 de autoria dos vereadores Valmir 

dos Santos e Sivaldo Miguel dos Santos, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimentos nºs. 23 e 24/15 de autoria do vereador 

Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidos, discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Indicações nº.s 34 a 39/15 e, 44 a 47/15 de autoria do 

vereador Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº 40 a 43/2015 

de autoria do vereador Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o Expediente 

passou-se ao Temário Livre. O vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira fez 

o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou sobre as 

respostas das proposituras encaminhadas pelo Chefe do Poder Executivo; 

na qual dois dos seus pedidos foram atendidos, entre eles, o pedido que foi 

feito à Empresa Vivo/Telefônica que resolveu o problema da internet no 

bairro Manoel de Nóbrega; aludiu sobre a Festa da Alegria ocorrida na 

Escola Municipal José Pereira, no bairro Vila Batista e parabenizou a 

Diretora Elizabete Silva e toda sua equipe pela realização do evento; 

convidou a todos para participarem do mutirão da saúde que acontecerá no 

bairro Vila Batista, nos dias 27 e 28 de março do corrente ano; aludiu sobre 

a cobrança que tem sofrido por parte da população acerca da não realização 

da sessão solene. O vereador Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; agradeceu ao Chefe do Poder Executivo por 

ter respondido suas proposituras apesar de não ter ficado muito satisfeito 

com algumas delas; parabenizou o Coordenador de Esportes Senhor Fábio 

Almeida pela belíssima final do campeonato; aludiu que esteve na 



Assembléia Legislativa de São Paulo em visita aos Deputados Paulo 

Correia Júnior e Caio França. O vereador Sivaldo Miguel dos Santos fez o 

uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu o Senhor Prefeito 

Municipal por ter respondido às suas proposituras; parabenizou a Senhora 

Elizabete Silva Diretora da Escola Municipal da Vila Batista e toda sua 

equipe pela realização da Festa da Alegria. A vereadora Débora Cristiane 

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

sobre as respostas das suas proposituras, oriundas do Poder Executivo 

Municipal; parabenizou a parceria entre o Rotary Clube de Pedro de 

Toledo/Itariri com a Associação de Cães e Gatos na Festa do Sorvete, que 

foi um sucesso; endossou as palavras do edil Paulo Eduardo com relação à 

Festa da Alegria; comunicou a todos que a partir do dia 1º de abril, a Dra. 

Célia estará assumindo o plantão do Pronto Socorro nas quartas-feiras; 

aludiu sobre a questão da dengue. O vereador José Lopes de Souza fez o 

uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu ao Departamento 

Municipal de Obras por ter atendido suas indicações de nºs 30 e 32/2015; 

parabenizou o trabalho da Secretaria pela forma como tem deixado os 

vereadores mais informados, principalmente com relação às respostas das 

proposituras; parabenizou o Senhor Benê pela realização da Festa do 

Sorvete; aludiu que conversará pessoalmente com o Senhor Prefeito 

Municipal com relação à Sabesp que continua fazendo seus buracos e 

deixando os mesmos, uma vez que, existe uma lei que obriga esta empresa 

a reparar e arrumar os danos causados após feitas as obras de benfeitorias. 

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

presença de todos; parabenizou a Festa do Sorvete realizada pelo Senhor 

Benê junto com o Rotary Clube Pedro de Toledo/Itariri; parabenizou 

também a Senhora Elizabete Silva Diretora da Escola Municipal da Vila 

Batista e toda sua equipe pela realização da Festa da Alegria; comentou 

sobre as respostas de alguns requerimentos dos edis Sivaldo e Valmir, onde 



mesmo sendo respondido, nada foi feito, e citou como exemplo a situação 

do muro do cemitério municipal, entre outros; fez um desabafo aludindo 

que os edis foram eleitos pelo povo, sendo assim, não devem a ninguém, 

sua função é fiscalizar e solicitar benefícios à população, e, quando o Poder 

Executivo não executar, os edis devem cobrar seja lá quem for; comentou 

sobre o alagamento que se forma entre a Escola Municipal Dirceu Rovari e 

a Prefeitura, onde a situação é vergonhosa, e, há a necessidade de ser 

arrumado com urgência. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente 

Senhor Paulo Eduardo Alves Ferreira para ocupar o seu lugar para poder 

fazer o uso da tribuna livre. O vereador José Roberto Esteves fez o uso da 

palavra; comentou que esteve na cidade o Presidente Estadual do PMDB, o 

jovem Bruno Gabriel, onde foram tratados sobre diversos projetos para a 

juventude do município; aludiu que o Presidente da Câmara Municipal de 

Iporanga Senhor Ariovaldo Lopes Rodrigues, esteve em seu gabinete onde 

conversaram sobre a importância do turismo na cidade; comentou sobre as 

proposituras dos edis que foram respondidas e atendidas, e ressaltou a 

importância de dar soluções aos problemas, e não somente ficar rebatendo 

críticas e acusações, pois fomos eleitos para representar e socorrer a 

população; parabenizou o Dr. Marco Antonio (que já trabalhou nesta 

Egrégia Casa de Leis) pela nomeação ao cargo de Coordenador Estadual da 

Secretaria de Desenvolvimento; aludiu sobre a falta de médicos na Unidade 

de Saúde do município e parabenizou o excelente trabalho realizado pela 

Dra. Kelly, que sozinha, durante um plantão atendeu mais de cento e 

sessenta pacientes, salientou ainda que isso é desumano, pois sobrecarrega 

demais o profissional e compromete seu desempenho; comunicou que foi 

resolvido o problema que havia entre a Caixa Econômica Federal e a 

Câmara, e, voltou a ser liberado os empréstimos tanto para os funcionários 

como também para os vereadores; aludiu que não realizará a Sessão Solene 

de Aniversário da cidade, devido a alguns contratempos financeiros. A 



seguir passou-se a Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação, 

Finanças e Orçamento e Educação, Cultura, Assistência Social, Esportes e 

Turismo, examinando o Projeto de Lei nº. 08/2015 de autoria do Senhor 

Prefeito que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenções sociais às Entidades Beneficentes e dão outras providências” e, 

Projeto de Lei nº 09/2015 de autoria do Senhor Prefeito que “Dispõe sobre 

a abertura de crédito adicional especial” no valor de R$12.000,00 destinado 

a Associação Projeto Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis, 

opinam favoravelmente pelas matérias em tela. O Projeto de Lei nº 08/2015 

foi lido, colocado em discussão e votação nominal, 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, Valmir dos Santos, votou pela aprovação do projeto, 

Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação do projeto, José Lopes de 

Souza, votou pela aprovação do projeto, Débora Cristiane de Almeida, 

votou pela aprovação do projeto e Neide Hipólito votou pela aprovação do 

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

de Lei nº 09/2015 foi lido, colocado em discussão e votação nominal, 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, Valmir dos Santos, votou pela 

aprovação do projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela aprovação do 

projeto, José Lopes de Souza, votou pela aprovação do projeto, Débora 

Cristiane de Almeida, votou pela aprovação do projeto e Neide Hipólito 

votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis 

(encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação examinando o Projeto de 

Lei nº. 07/2015 de autoria do Senhor Prefeito que “Institui o Controle 

Interno do Poder Executivo do Município de Pedro de Toledo e dá outras 

providências”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Projeto de 



Lei foi lido, colocado em discussão e votação nominal, os edis: Paulo 

Eduardo Alves Ferreira votou pela aprovação do projeto, Dourivaldo de 

Rosa Moreira, votou pela aprovação do projeto, Valmir dos Santos, votou 

pela aprovação do projeto, Sivaldo Miguel dos Santos, votou pela 

aprovação do projeto, José Lopes de Souza, votou pela aprovação do 

projeto, Débora Cristiane de Almeida, votou pela aprovação do projeto e 

Neide Hipólito votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por sete 

votos favoráveis (encaminha-se). Não havendo mais matérias para Ordem 

do Dia, o Senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a 

Sessão Extraordinária que ocorrerá no dia 26 de março do corrente ano às 

19h00. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, convidou todos 

para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 08 de abril do corrente 

ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 21h05. Para constar, eu, 

Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente. 

 

 
 

 

 

 


