
ATA: Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2016, realizou-se a 14º 
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 14 de 
setembro 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 dos 
Vereadores: Requerimento nº48/16 de autoria do edil José Roberto 
Esteves, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 
aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nº134 
e 135/16 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a 
Casa (encaminham-se). Indicações nº136 a 140/16 e 143 a 146/16 de 
autoria do edil Sivaldo Miguel dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 
(encaminham-se). Indicação nº141/16 de autoria da vereadora Débora 
Cristiane de Almeida, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se). Indicação 
nº142/16 de autoria do edil José Roberto Esteves, foi lida, ciente a Casa 
(encaminha-se). Moção de Pesar nº. 16/2016 de autoria do vereador 
Valmir dos Santos, “Pelo falecimento do Sr. Edgar Ferreira dos Santos”, 
foi lida e colocada em discussão (encaminha-se). Moção de 
Congratulação nº. 17/2016 de autoria do vereador Valmir dos Santos, “A 
Equipe de Futebol do Kiri/São Lourenço pelo campeonato realizado no 
Distrito de Ana Dias – município de Itariri”, 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 Paulo Eduardo Alves Ferreira fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; aludiu sobre a campanha eleitoral que já se encontra na 
reta final, a qual tem feito uma campanha limpa e honesta, sempre 
pensando no bem para a população; desejou a todos uma boa sorte e que a 
população escolha o melhor caminho para o município. O edil Dourivaldo 
de Rosa Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
endossou as palavras do edil Paulo Eduardo; e desejou uma boa sorte a 
todos os candidatos. O edil José Lopes de Souza fez o uso palavra, 
endossou as palavras dos edis que o antecedeu; aludiu que os edis que 
fizeram um bom trabalho com certeza irão colher bons frutos no dia da 
eleição; desejou uma boa sorte a todos os candidatos. O edil Sivaldo 
Miguel dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 



aludiu que eleição termina no dia 02 de outubro do corrente ano, mas que 
independente de resultados, todos os edis ainda tem dois meses para 
trabalhar para o município. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do demais edis que o 
antecedeu e aludiu que a campanha deve ser limpa sim, mas deve ser limpa 
para todos, principalmente porque várias pessoas não conhecem o trabalho 
que vem sendo desenvolvido pelos vereadores, e por isso, ficam 
denegrindo a imagem dos mesmos; desabafou aludindo que uma cabo 
eleitoral foi denegrir sua imagem no bairro São Lourenço, e, isso é 
inadmissível; teceu comentários a respeito das proposituras de sua autoria; 
finalizou desejando uma boa sorte a todos.  A vereadora Débora 
Cristiane de Almeida, fez o uso da palavra; teceu comentários a respeito 
da propositura de sua autoria; agradeceu a toda a população que tem 
recebido muito bem tanto ela (candidata a vice-prefeita) quanto a senhora 
Neusa Kanashiro (candidata a Prefeita Municipal), ressaltou ainda que com 
as críticas vem o aperfeiçoamento; aludiu que espera o melhor para o 
município, com a democracia, com a transparência e a participação de 
todos, independente daquele que ganhar; desejou sorte e respeito a todos 
até o final e que as pessoas possam trabalhar por um bem comum. A 
vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos; endossou as palavras dos demais edis que a antecedeu e desejou boa 
sorte a todos e que seja feito a vontade de Deus e do povo. O Senhor 
Presidente fez o uso da tribuna do seu lugar; agradeceu à presença de 
todos, iniciou sobre a chegada do caminhão de mamografia no município; 
comentou que é preciso pensar e analisar muito bem em quem votar para 
conduzir o nosso município; aludiu sobre os vários votos que foram 
transferidos para o município irregularmente; o edil Valmir dos Santos, 
pediu o aparte, o qual foi concedido. O edil Valmir solicitou ao Senhor 
Presidente que envie um ofício o Senhor Prefeito questionando se haverá 
condução para os moradores dos bairros rurais no dia da eleição. Com a 
palavra novamente, o Senhor Presidente retomou o assunto relacionado à 
transferência ilegal dos votos para o nosso município e aludiu que vai 
tomar todas as providências para que isso seja revolvido. Passou-se à 
Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº28/2016 
que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedro de Toledo 
para o exercício de 2017”. As Comissões opinam favoravelmente pela 
matéria em tela. O Parecer do Projeto de Lei nº28/2016 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-os para a próxima 
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 13 de outubro 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


