
ATA: Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2016, realizou-se a 6º 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 13 de abril 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 nº154/2016 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha 

Projeto de Lei nº. 15, de 15 de abril de 2016 que “Altera o art.39, alíneas e 

parágrafos da Lei 1.416/2015 e dá outras providências”; foi lido, e 

encaminhado às Comissões Competentes. Projeto de Lei nº. 16, de 27 de 

abril de 2016 de autoria dos vereadores Débora Cristiane de Almeida, 

Sivaldo Miguel dos Santos, Sergio Shindin Tawata e Valmir dos Santos 

que “Dispõe sobre a denominação de vias públicas do Conjunto 

Habitacional e dá outras providências”; foi lido, encaminhado às 

Comissões Competentes e está pautado na Ordem do Dia. Requerimento 

nº26/16 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento nº27/16 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). 

Indicação nº71/16 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a 

Casa (encaminha-se). Indicação nº72/16 de autoria do vereador Sivaldo 

Miguel dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se). Terminado o 

expediente passou-se ao Temário Livre. O edil Paulo Eduardo Alves 

Ferreira fez o uso da palavra, iniciou sua fala aludindo sobre a visita do 

Governador do Estado de São Paulo Senhor Geraldo Alckmin, juntamente 

com o Deputado Estadual Caio França e seu pai Márcio França (Vice-

Governador) ao nosso município, onde foi anunciado que em breve, terá 

início a obra da Unidade Básica de Saúde que beneficiará a cidade; na 

oportunidade aproveitou também para solicitar ao governador providência 



no sentido de ajudar a resolver a situação da obra na Rua Maria Ribeiro 

Resterich, que se encontra paralisada. O edil José Lopes de Souza fez o 

uso da palavra, iniciou aludindo com indignação que uma munícipe o 

procurou para tirar satisfações questionando o motivo pelo qual o mesmo 

havia falado mal de sua pessoa, e, na ocasião acabou delatando que quem a 

alertou foi o Senhor Presidente desta Casa de Leis; (houve uma pequena 

discussão) o edil exaltado, se referiu ao Senhor Presidente aludindo que já 

não bastava ser um ditador, judas e agora também fofoqueiro; o Senhor 

Presidente aludiu que o edil quando usar a Tribuna tem que saber o que 

fala, tem que ter provas do que está falando e parar de falar mentiras na 

Tribuna Livre; o edil José Lopes falou que o Senhor Presidente vem 

fazendo comentários inapropriados e mandou o mesmo se calar, porque não 

havia concedido aparte. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do edil Paulo Eduardo 

com relação à visita do Governador e sua equipe à nossa cidade, e, aludiu 

também sobre a entrega do Título de Cidadão Pedrotoledense (de sua 

autoria) ao mesmo; parabenizou a Professora Renata da Escola Estadual 

Otaviano Soares de Albuquerque, pela realização da eleição do Grêmio 

Estudantil, que foi feita nesta Egrégia Casa de Leis; comentou que estamos 

em ano de eleição e, se faz necessário a realização de uma campanha limpa, 

sem atacar e nem prejudicar ninguém, e, em caso de dúvidas partidárias por 

exemplo, é preciso buscar as informações corretas e não ficarem 

espalhando boatos ment irosos pela cidade; finalizou deixando registrado o 

convite feito pelo Senhor Presidente (a todos na Câmara) para a cerimônia 

de casamento de seu filho. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso 

da palavra, aludiu sobre a importância da visita do Governador Geraldo 

Alckmin no nosso município, e alegou que devido a outros compromissos 

não pôde recepcionar o mesmo; fez alguns esclarecimentos acerca da 

fiscalização da obra realizada na Câmara, feita juntamente com o edil José 

Lopes, e afirmou que teve muitas irregulares, inclusive que após o término 

da obra, e as denúncias feitas, foram devolvidos R$17.000,00 (dezessete 

mil reais) aos cofres públicos, isso significa que tem algo errado, e se faz 

necessário fiscalizar, e infelizmente não vem acontecendo dentro desta 

Casa de Leis; aludiu sobre o abuso da utilização do veículo oficial pelo 

Senhor Presidente, que vem levando o mesmo para sua casa, e questionou 

até quando esta Casa de Leis vai deixar este tipo de coisa acontecer; o 

vereador Paulo Eduardo pediu aparte, foi concedido. O edil Paulo Eduardo 



aludiu que juntamente com os edis Sergio Shindin e Débora Cristiane 

buscaram entendimento sobre o requerimento dos edis (Dourivaldo e José 

Lopes) e também questionaram o Senhor Presidente acerca das denúncias, 

o qual lhes garantiu tomar as devidas providências. O edil Dourivaldo 

continuou sua fala e disse que não teve apoio de nenhum dos vereadores, e 

que todos estão vendo o que o Senhor Presidente anda fazendo. O edil 

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

todos; endossou as palavras do edil Paulo Eduardo com relação à visita do 

Governador Geraldo Alckmin no nosso município; parabenizou o Senhor 

Prefeito Municipal por ter atendido o pedido de fazer a abertura da estrada 

no bairro Santa Rita que dá acesso ao bairro Manoel de Nóbrega; aludiu 

também sobre a questão do reajuste do índice inflacionário no salário dos 

funcionários da Prefeitura Municipal; finalizou falando sobre a questão do 

pedido referente a drenagem em frente à Escola Municipal Dirceu Rovari, 

que até o presente momento não foi atendido. A vereadora Débora 

Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra, parabenizou o município e 

agradeceu ao Governador do Estado de São Paulo pela contemplação de 

uma Unidade Básica de Saúde, informou que terá uma rede de ampliação 

no Vale do Ribeira; uma ampliação do Hospital Regional de Pariquera-

Açu/SP; a construção do Hospital de Registro; ampliação do Hospital 

Regional de Itanhaém/SP, aumentando para cento e quarenta leitos de 

retaguarda para os municípios do Vale do Ribeira e alguns municípios da 

Baixada Santista; agradeceu à população que esteve presente no evento; 

aludiu que o mais importante é a soma dos esforços para beneficiar o 

município, independente de bandeira partidária;  parabenizou também o 

Vice-Governador Senhor Márcio França, o Secretário da Casa Civil 

Samuel Moreira, os Deputados Estaduais Caio França e Paulo Correia 

Júnior, e toda sua equipe que também estiveram juntos com o Governador; 

com relação à fala do edil Dourivaldo acerca do requerimento, a vereadora 

alegou que o edil não conseguiu entrar em contato com ela, tanto é, que  foi 

até o gabinete dos edis Dourivaldo e José Lopes para conversar a respeito 

da questão, e também conversou com o Senhor Presidente; e, com relação à 

devolução do valor de R$17.000,00 (dezessete  mil reais) referente á obra 

da Câmara, a vereadora pediu ao Senhor Presidente que mantenha os edis 

informados e que essas informações sejam repassadas de maneira 

transparente e solícitas para  que todos saibam o que realmente vem 

ocorrendo dentro desta Casa de Leis. A vereadora Neide Hipólito, fez o 



uso da palavra, aludiu sobre a fala do edil Dourivaldo (onde ele cita que 

não teve apoio dos vereadores) confirmando, pois foi procurada pelo 

mesmo para fazer parte do requerimento, e na ocasião se negou por não 

saber ao certo do que se tratava; comentou sobre as péssimas condições das 

estradas rurais; sobre a propositura de sua autoria e também sobre um 

buraco enorme que se encontra na Rua Prefeito João Camilo; o edil Paulo 

Eduardo pediu aparte, foi concedido. O edil Paulo Eduardo aludiu sobre a 

Empresa Sabesp que vem abrindo os buracos nas ruas do município e não 

estão fechando adequadamente trazendo vários transtornos à população, 

onde pediu ao Senhor Presidente que todos juntos possam estar cobrando 

que a mesma faça devidamente os reparos nos buracos. O Senhor 

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

todos, aludiu sobre a visita do Governador Geraldo Alckmin, do Vice-

Governador Márcio França, do Secretário da Casa Civil Samuel Moreira, 

dos Deputados Estaduais Caio França, Paulo Correia Júnior e toda a sua 

equipe; falou sobre a boa administração do mesmo, pois não é fácil 

conduzir um estado em tempos de crise; comentou a respeito do ofício de 

sua autoria ao Secretário de Segurança Pública (Senhor Alexandre Moraes) 

solicitando um delegado para a nossa cidade, e, tudo indica que o Chefe da 

Casa Civil Samuel Moreira conseguiu esta benfeitoria; parabenizou o 

Senhor Fábio Coordenador de Esportes do município e seu auxiliar  

Luciano, pela realização da Final do Campeonato de Futsal; com relação às 

críticas que recebeu, aludiu que a cidade tem muito mais coisas a fazer e se 

preocupar, inclusive temos o Tribunal de Contas para fiscalizar os órgãos 

municipais, portanto jamais vai administrar sabendo que poderá se 

prejudicar e também os demais; finalizou agradecendo a todos que tem 

ajudado a conduzir esta Casa de Leis. 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. A 

Comissão de Justiça e Redação examinando os Projetos de Lei nº14/2016 

que “Institui no município de Pedro de Toledo o Dia Municipal de 

Combate às Drogas e dá outras providências”; e, Projeto de Lei nº16/2016 

que “Dispõe sobre a denominação de vias públicas do Conjunto 

Habitacional e dá outras providências”; a Comissão opina favoravelmente 

pelas matérias em tela. O Parecer do Projeto de Lei nº14/2016 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). O Parecer do Projeto de Lei nº16/2016 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 a todos para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 11 de maio do corrente ano 

ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 20h40. Para constar, eu, Secretário, 

lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 


