
ATA: Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2015, realizou-se a 8º 

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. Deu-se início à sessão. A ata da Sessão 

Ordinária do dia 13 de maio do corrente ano foi dispensada a leitura, 

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: Projeto de 

Resolução nº004/15 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre 

Alteração do padrão de vencimentos de empregos do quadro de pessoal 

da Câmara Municipal de Pedro de Toledo e dá outras providências”, foi 

lido e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 

007/2015 de autoria do Vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira que 

“Dispõe sobre concessão de Título de Amigo e dá outras providências”, 

ao Senhor Roberto Soares, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2015 de autoria do Vereador 

Valmir dos Santos que “Dispõe sobre concessão de Título de Amigo e dá 

outras providências”, ao Senhor João Liborio de Oliveira Souza, foi lido e 

encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 

009/2015 de autoria da Vereadora Neide Hipólito que “Dispõe sobre 

concessão de Título de Amigo e dá outras providências”, à Senhora 

Gislaine Balog Gardino, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 010/2015 de autoria da Vereadora Débora 



Cristiane de Almeida que “Dispõe sobre concessão de Título de 

Cidadania de Pedro de Toledo e dá outras providências”, ao Senhor 

Fernando Luiz Campos, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. 

Requerimentos nºs. 37 e 38/15 de autoria dos edis Sergio Shindin Tawata 

e José Roberto Esteves foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação 

do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Requerimento nº 39/15 de autoria do vereador 

Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e submetido à deliberação 

do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 

Indicações nº.s 82 e 83/15 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram 

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

Indicações nº.s 84 a 86/15 de autoria do vereador Valmir dos Santos, 

foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). 

Indicações nº.s 87 a 94/15 de autoria do vereador Sivaldo Miguel dos 

Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se).  Terminado o 

Expediente passou-se ao Temário Livre. O vereador Sivaldo Miguel dos 

Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; solicitou ao 

Senhor Presidente para que o mesmo agende uma reunião com o Senhor 

Prefeito Municipal afim de tratar assuntos concernentes à insalubridade 

dos funcionários públicos e a falta de equipamentos de segurança para os 

mesmos, pediu também que nesta mesma reunião seja tratado o tema 

referente a iluminação pública do bairro Morro Branco, o qual o Senhor 

Presidente se prontificou em agendar a reunião. O vereador Valmir dos 

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

seu apoio ao edil Sivaldo com relação à reunião para resolver os 

problemas enfrentados pelos funcionários públicos municipais; 

parabenizou o trabalho que a equipe do Departamento Municipal de 

Obras vem realizando, pois iniciou um serviço de limpeza nas ruas do 

bairro Vila Sorocabana e, espera que isso seja feito também nos outros 



bairros; parabenizou o Departamento Municipal de Turismo pela 

realização do 1º Seminário de Turismo do Município; teceu comentários a 

respeito das proposituras de sua autoria. O vereador Dourivaldo de Rosa 

Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; endossou as 

palavras do edil Sivaldo com relação à insalubridade dos funcionários 

públicos e manifestou seu total apoio referente à realização da reunião; 

teceu comentários a respeito do requerimento nº39/15 de sua autoria, o 

qual solicita informações ao Senhor Prefeito Municipal a respeito da 

paralisação da obra na Rua Maria Ribeiro Resterich. O vereador Sergio 

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

endossou as palavras do edil Dourivaldo com relação à paralisação da 

obra da Rua Maria Ribeiro Resterich e, aludiu que devemos aproveitar a 

visita do Deputado Estadual Caio França no nosso município, para 

enfatizar esse pedido; parabenizou a APAE pelo recebimento do Prêmio 

Pelicanos; comentou que no sábado dia 31 de maio do corrente ano a 

partir das 07h00 haverá um mutirão na APAE para a construção de um 

canteiro de horta, o qual convidou a todos para participar; parabenizou o 

Senhor Joanil (Presidente do bairro Santa Rita) pelo trabalho, esforço e 

dedicação que vem desempenhando. O vereador Paulo Eduardo Alves 

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

parabenizando a equipe do CCI pelo esforço e dedicação na realização do 

bingo dançante; saudou o edil Sergio Shindin por ter sido homenageado 

na Festa dos Pelicanos, juntamente com os Deputados Estaduais Caio 

França e André do Prado, entre outras autoridades do município; 

endossou as palavras do edil Sergio Shindin com relação ao empenho e 

dedicação do Senhor Joanil Presidente do bairro Santa Rita, onde aludiu 

sobre alguns avanços conquistados para o bairro e também algumas 

dificuldades e barreiras que precisam ser superadas; explanou 

resumidamente sobre uma reclamação que recebeu do Senhor Ernandes 



Santos Sena, onde relata os maus tratos e a falta de respeito que o seu 

sogro sofreu por parte de um médico plantonista do Pronto Socorro; 

solicitou que o Senhor Presidente convide o Diretor Municipal da Saúde 

para uma reunião afim de que o caso seja devidamente apurado e as 

providências sejam tomadas. A vereadora Débora Cristiane de Almeida 

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

pelo recebimento do Prêmio Pelicanos e, saudou o edil Sergio Shindin por 

ter sido homenageado; endossou as palavras do edil Valmir com relação à 

limpeza das ruas do bairro Vila Sorocabana que está sendo realizada pelo 

Departamento Municipal de Obras; aludiu que esteve numa reunião do 

SIM (Selo de Inspeção Municipal) juntamente com a equipe do 

Departamento Municipal da Agricultura e agricultores  e acredita que 

agora terão êxito; manifestou seu total apoio ao edil Sivaldo com relação 

à situação da insalubridade dos funcionários públicos municipais; 

endossou as palavras do edil Paulo Eduardo referente à reclamação do 

munícipe e manifestou seu apoio; parabenizou o excelente trabalho que o 

Chefe do Setor de Estradas Senhor Ramalho e a sua equipe vem 

realizando no bairro Fazenda São José. O Senhor Presidente fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o Senhor Joanil 

Presidente do bairro Santa Rita; parabenizou a Senhora Nancy Libardi 

Presidente da APAE pelo excelente trabalho que vem realizando; aludiu 

sobre a situação delicada em que tanto a APAE como o CCI tem passado 

devido a ausência dos repasses financeiros federais; comentou esteve 

junto com o Senhor Prefeito e alguns vereadores, cobrando uma ajuda 

para a equipe do CCI que participará do JORI (Jogos Regionais do 

Idoso); parabenizou o excelente trabalho que o Senhor Ramalho Chefe do 

Setor de Estradas e sua equipe vem realizando no município; parabenizou 

o Diretor do Departamento Municipal de Saúde Senhor Carlos Alberto 

(Caliba) pelo trabalho que vem desempenhando, pois todos sabemos que 



não é fácil administrar um departamento como este, principalmente em 

meio ao caos em que o Sistema Sus vem sofrendo; aludiu que foi 

colocado álcool gel no Pronto Socorro Municipal para a higienização e 

combate às bactérias, foi instalado ar condicionado nas salas, foi 

comprado novas camas para os quartos, e a sala de raio x já está em fase 

final; ressaltou que o que está ao alcance dos vereadores, do Senhor 

Prefeito Municipal e do Diretor do Departamento de Saúde tem sido 

realizado; manifestou seu apoio ao edil Sivaldo referente à insalubridade 

dos funcionários e aludiu que irá agendar o mais breve possível uma 

reunião com o Senhor 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 Finanças e Orçamento examinando o 

Projeto de Lei nº 14/15 que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 

para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 

2016 e dá outras providências” na qual a Comissão apresentou uma 

emenda aditiva ao Projeto, e, opina favoravelmente pela matéria em tela. 

O Projeto de Lei nº 14/2015 com a emenda aditiva 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, 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 oito votos favoráveis 

(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Resolução 

nº04/15 que “Dispõe sobre alteração do padrão de vencimentos de 



empregos do Quadro do Pessoal da Câmara Municipal de Pedro de 

Toledo, e dá outras providências; opinam favoravelmente pela matéria em 

tela. O Projeto de Resolução nº 004/2015 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 oito votos favoráveis (encaminha-se). A Comissão de 

Justiça e Redação examinando o Projeto de Lei nº 13/15 que 

“Regulamenta o acesso à informação no âmbito do município de Pedro de 

Toledo”; e, o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 15/15 que “Dispõe sobre 

os procedimentos a serem adotados pela municipalidade para o combate 

da proliferação do mosquito “aedes aegypti” e dá outras providências”; a 

Comissão opina favoravelmente pelas matérias em tela. O Projeto de Lei 

nº 13/15 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 oito votos 

favoráveis (encaminha-se). O Substitutivo ao Projeto de Lei nº 15/15 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 oito votos favoráveis 

(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento examinando os Projetos de Decreto Legislativo nº. 007/15 de 

autoria do vereador Paulo Eduardo Alves Ferreira que “Dispõe sobre a 

concessão de Título de Amigo, e dá outras providências” ao Senhor 

Roberto Soares de Araújo; Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2015 de 

autoria do vereador Valmir dos Santos que “Dispõe sobre a concessão de 

Título de Amigo, e dá outras providências” ao Senhor João Liborio de 

Oliveira Souza; Projeto de Decreto nº 009/2015 de autoria da vereadora 

Neide Hipólito que “Dispõe sobre a concessão de Título de Amigo, e dá 

outras providências” à Senhora Gislaine Balog Gardino; e, Projeto de 

Decreto nº 010/2015 de autoria da vereadora Débora Cristiane de 

Almeida que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão de Pedro de 

Toledo, e dá outras providências” ao Senhor Fernando Luiz Campos; a 

referida Comissão opina favoravelmente pelas matérias em tela. O Projeto 

de Decreto Legislativo nº 07/15 foi lido, colocado em discussão e votação 

secreta, sendo aprovado por nove votos favoráveis. O Projeto de Decreto 

nº 08/2015 foi lido, colocado em discussão e votação secreta, sendo 

aprovado por nove votos favoráveis. O Projeto de Decreto nº 09/2015 foi 

lido, colocado em discussão e votação secreta, sendo aprovado por oito 

votos favoráveis e um voto de rejeição. O Projeto de Decreto nº 10/2015 

foi lido, colocado em discussão e votação secreta, sendo aprovado por 

nove votos favoráveis. Não havendo mais matérias para Ordem do Dia, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, convidou todos para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 10 de junho do corrente ano 



ás 19h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 20h45. Para 

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

pelo Senhor Presidente. 

 


