
ATA: Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2015, realizou-se a 12º 

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. Secretariou a 

vereadora 1ª Secretária Neide Hipólito e 2ª Secretária Débora Cristiane de 

Almeida. O Senhor Presidente fez a chamada regimental, constatou a 

presença de oito (08) edis, confirmou a ausência da vereadora Débora 

Cristiane de Almeida 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 12 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. O Senhor Presidente convidou o edil 

Valmir dos Santos para ocupar o lugar da 2ª secretária Débora Cristiane 

de Almeida. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 191/15 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº. 21, de 13 de 

agosto de 2015 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

suplementar” no valor de R$3.350.120,00 destinado as dotações 

descriminadas no projeto de lei, foi lido e encaminhado às Comissões 

Permanentes, na qual o edil Paulo Eduardo solicitou que fosse pautado na 

Ordem do Dia, o pedido foi colocado em votação, foi aprovado e então 

foi pautado na Ordem do Dia. Requerimentos nºs. 58 e 59/15 de autoria 

dos edis Paulo Eduardo Alves Ferreira e Sergio Shindin Tawata foram 

lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados 

por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Requerimento nº 60/15 

de autoria do vereador José Roberto Esteves, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 



edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 61/15 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 62/15 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). O edil Paulo Eduardo fez um 

requerimento verbal solicitando informações ao Senhor Prefeito 

Municipal e a Vigilância Sanitária sobre quais medidas estão sendo 

tomadas para sanar os problemas com relação aos animais de grande 

porte que estão soltos pela Rua Marcelo Marietto; a solicitação foi 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade e 

encaminhada. Indicações nºs. 132, 135, 136 e 137/15 de autoria dos edis 

Paulo Eduardo Alves Ferreira e Sergio Shindin Tawata, foram lidas, 

ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação 

nº 133/15 de autoria dos edis José Roberto Esteves e Sergio Shindin 

Tawata, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicação nº 134/15 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi 

lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). 

Indicação nº 138/15 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos Santos, 

foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Moção de Pesar nº. 15/2015 

de autoria do vereador Valmir dos Santos, pelo falecimento do Senhor 

José Cardoso Godinho, foi lida e colocada em discussão (encaminha-se). 

Moção de Pesar nº. 16/2015 de autoria do vereador José Lopes de Souza, 

pelo falecimento do Senhor José Clodoaldo Pereira, foi lida e colocada 

em discussão (encaminha-se). Terminado o Expediente passou-se ao 

Temário Livre. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou comentando e 

manifestando seu total apoio ao Requerimento nº 59/2015 que solicita 

informações sobre a possibilidade da implantação do projeto “Esporte 



Social” para a cidade de Pedro de Toledo, de autoria dos edis Paulo 

Eduardo e Sergio Shindin; aludiu sobre o Requerimento nº62/2015 de 

autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos; comentou com indignação 

sobre a administração atual do Presidente Senhor José Roberto Esteves, 

ressaltando alguns itens como a recusa da utilização do carro oficial à 

alguns edis, o uso indevido do mesmo pelo Senhor Presidente e o uso 

abusivo de combustível; O Senhor Presidente fez o uso da palavra e 

advertiu o edil Dourivaldo de Rosa Moreira, conforme o artigo 253, 

inciso IX do Regimento Interno que assim diz: “referindo-se em discurso 

a outro Vereador o orador deverá trata-lo por “Vereador” ou “Senhor”. O 

vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; parabenizou o trabalho que o Chefe de Seção do Setor 

de Estradas Senhor Ramalho e sua equipe vem realizando no município; 

aludiu sobre o curso “Produto fácil para a nossa agricultura”, realizado na 

Casa da Agricultura em parceria com o SENAI; comentou sobre a 

inauguração da academia ao ar livre no bairro das Três Barras; teceu 

comentários sobre as dificuldades que a APAE vem enfrentando em todos 

os sentidos, e, e ressaltou a luta da instituição por respeito, dignidade, 

igualdade, liberdade e acessibilidade. O vereador Paulo Eduardo Alves 

Ferreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou 

o trabalho de toda equipe da APAE pela semana nacional da pessoa com 

deficiência; parabenizou o edil Sivaldo Miguel dos Santos pelo empenho 

e dedicação o qual tem demonstrado através do seu trabalho realizado em 

prol do município; aludiu que tem uma alternativa para contribuir e ajudar 

mais o Poder Executivo que é a criação de uma Comissão Especial que 

irá de encontro à necessidade da nossa cidade, e que quer debater isso 

junto aos nobres edis. O vereador José Lopes de Souza, fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do edil 

Paulo Eduardo com relação ao requerimento verbal referente aos animais 



de grande porte que estão soltos na Rua Marcelo Marietto; aludiu que 

esteve no gabinete do Deputado Estadual Gilberto Nascimento onde 

apresentou um projeto de infra-estrutura para as ruas Alecrim, André 

Ribeiro e Rio do Peixe; comentou que fica triste com essas atitudes do 

Senhor Presidente desta Casa de Leis pelo descumprimento de sua 

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

agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre o requerimento nº 

62/15 de sua autoria; parabenizou o trabalho que o Chefe de Seção do 

Setor de Estradas Senhor Ramalho e sua equipe vem realizando no 

município; endossou as palavras do edil Paulo Eduardo com relação ao 

requerimento verbal referente aos animais de grande porte que estão 

soltos na Rua Marcelo Marietto; questionou sobre o andamento do 

Programa Minha Casa Minha Vida. O vereador Valmir dos Santos, fez o 

uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu que recebeu um 

ofício da APAE sobre o processo de inclusão dos nossos alunos e 

comentou sobre a solicitação da entidade que necessita de uma academia 

ao ar livre adaptada; parabenizou o trabalho que o Chefe de Seção do 

Setor de Estradas Senhor Ramalho e sua equipe vem realizando no 

município; comentou que o Poder Executivo Municipal está reunindo 

todos os conserveiros dos bairros e fazendo um mutirão para a limpeza 

geral no município, inclusive a estrada rural do bairro Manoel da Nóbrega 

já está bem adiantado o serviço de limpeza; manifestou suas condolências 

às famílias pelo falecimentos dos Senhores Clodoaldo (esposo da dona 

Zildete da farmácia) e José Cardoso (morador do bairro São Lourenço). O 

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

iniciou parabenizando toda a equipe da Escola Municipal das Três Barras 

pela realização da quermesse; parabenizou também a vereadora Débora 

Cristiane de Almeida pela conquista da Academia ao Ar Livre que foi 

instalada no bairro Três Barras; comentou que o município precisa de 



muitas coisas, sendo que o mais importante é a geração de empregos para 

a população; aludiu sobre o Requerimento nº 58/2015 de autoria dos edis 

Paulo Eduardo e Sergio Shindin, sobre a possibilidade da implantação do 

Programa do Governo do Estado de São Paulo “Mulheres de Peito” no 

nosso município; comentou que esteve juntamente com o Chefe de 

Gabinete da Prefeitura Municipal Senhor Rodrigo de Jesus em uma 

Audiência Pública na cidade de Registro para tratar sobre o Orçamento 

Estadual de 2016, onde apresentamos várias emendas parlamentares de 

interesse do município; agradeceu a presença da Senhora Maria 

Presidente do Condefi e manifestou prestar apoio; aludiu que ficou muito 

feliz por ter tido a presença da APAE na Câmara e parabenizou a toda 

equipe pelo belo trabalho que vem desenvolvendo; finalizou comentando 

sobre a fala do edil Dourivaldo, esclarecendo que todos os seus atos estão 

no Portal da Transparência e que o trabalho do vereador é atender a 

população, buscar soluções e resolver os problemas. 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 nº 21/15 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

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

Lei nº 21/15 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 

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 agradeceu a presença de todos, 

convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 09 

de setembro do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 21h10. 

Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por 

mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 


