
ATA: Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2016, realizou-se a 16º 

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. Secretariaram 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 13 de 

outubro 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: Matérias do Senhor Prefeito: Ofício 

nº086/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto 

de Lei nº32, de 20 de outubro de 2016 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional suplementar”, no valor de R$1.155.100,00 – destinado a 

pagamentos; foi lido, encaminhado às Comissões Competentes e já está 

pautado na Ordem do Dia. Matérias dos Vereadores: Requerimento 

nº49/16 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento nº50/16 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). 

Requerimento nº51/16 de autoria da vereadora Débora Cristiane de 

Almeida, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, obteve 

04 (quatro) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários, onde devido a 

circunstância, o Senhor Presidente votou pela aprovação do Requerimento, 

ficando assim aprovado por 05 (cinco) votos favoráveis (encaminha-se). 

Indicações nº152 a 154/16 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos 

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

Congratulação nº. 18/2016 de autoria do vereador Valmir dos Santos, “Ao 

Sr. Cláudio Fortunato pela realização do 1º Campeonato Society no bairro 

Braço Grande”, 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; aludiu com indignação 

sobre a situação do transporte público e escolar que está um verdadeiro 

descaso (veículos quebrados e irregulares, falta de condução, etc); é 

necessário que se tome as devidas providências; comentou também sobre a 

falta de sinalização nas estradas que vem causando vários acidentes; aludiu 

sobre a questão dos animais que estão soltos nas estradas trazendo riscos à 

vida da população; teceu comentário a respeito da propositura de sua 



autoria; parabenizou a todos os funcionários públicos. O edil Sivaldo 

Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 

endossou as palavras do edil Valmir com relação à precariedade do 

transporte publico e escolar (tem veículos que estão transitando lotado de 

alunos e com a porta aberta); teceu comentários sobre as proposituras de 

sua autoria e aludiu que tudo depende do Poder Executivo; parabenizou o 

Prefeito eleito para o mandato de 2017 a 2020, aludindo que está confiante 

neste novo governo; parabenizou todos os funcionários públicos pelo “Dia 

do Funcionário Público”. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da 

palavra, solicitou ao Senhor Presidente que faça um ofício endereçado à 

Administração Pública, requerendo uma justificativa com relação ao 

cronograma de manutenção das estradas rurais a fim de dar uma satisfação 

aos munícipes e também marcar uma reunião para tratar assuntos 

relacionados ao transporte público coletivo e escolar. O edil Paulo 

Eduardo Alves Ferreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 

todos; endossou as palavras do edil Sergio Shindin com relação à 

solicitação de um cronograma de manutenção das estradas rurais e reunião 

para tratar sobre a precariedade do transporte público e escolar, mesmo 

porque, temos que pensar no lado turístico da cidade pois com a 

proximidade do fim do ano a população que vem nos visitar aumenta e é 

por isso que se faz necessário melhorar as condições das estradas rurais e 

também dar uma satisfação à população pois o mandato dos edis ainda não 

findou; parabenizou o Senhor Presidente pela conquista da carreta de 

mamografia, pois é um serviço de suma importância. A vereadora Débora 

Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra; parabenizou o Senhor 

Presidente pela conquista da carreta da mamografia; parabenizou a todos os 

funcionários públicos pelo seu dia, apesar de ter sido um ano muito difícil, 

mesmo porque os mesmos não tiveram o repasse salarial, mesmo assim, 

aludiu que acredita em dias melhores; comentou sobre seu Requerimento 

de nº51/2016, explanando sobre a importância do mesmo. A vereadora 

Neide Hipólito, fez o uso da palavra; agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade concedida; parabenizou a presença dos vereadores eleitos 

Senhores Marco Antonio e Cornélio; lamentou sua derrota nas eleições e 

aludiu que na próxima estará competindo novamente. O Senhor 

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

todos, iniciou aludindo sobre a importância em representar a população da 

melhor maneira possível; aludiu também sobre a conquista da Carreta da 

Mamografia que é um mérito não só de sua pessoa, mas de toda a cidade; 

endossou as palavras dos demais edis com relação às estradas rurais e o 

transporte público; comentou que vai continuar buscando emendas 

parlamentares para o progresso do município; finalizou que esta Casa 

estará de portas abertas para o novo Prefeito Municipal. 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 nº32/2016 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

suplementar”, no valor de R$1.115.100,00 – destinado a pagamentos. As 

Comissões opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer do 

Projeto de Lei 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 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 

09 de novembro do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 

20h10. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


