Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.
Aos treze dias do mês de fevereiro de 2019, realizou-se a 1º Sessão Ordinária do
3º ano Legislativo da 17º 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 Presidente Senhor Dourivaldo de
Rosa Moreira. Secretariou o 1º Secretário Sergio Shindin Tawata e 2ª Secretário
Joanil dos Santos. O Senhor Presidente fez a chamada regimental, constatou a
presença de oito vereadores, ausente o edil José Roberto Esteves. Deu-se início à
sessão. A ata da Sessão Ordinária do dia 12 de dezembro de 2018 e a Ata da
Sessão Extraordinária do dia 19 de dezembro do corrente ano tiveram suas
leituras dispensadas, conforme a Resolução nº. 38/2014 desta Casa de Leis,
foram colocadas em discussão, votação e submetidas à deliberação do Plenário,
foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente:
Matérias do Senhor Prefeito Municipal: Ofício nº045/2019, de autoria do
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 01, de 29 de janeiro
de 2019 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de
R$200.500,00 destinado a execução de iluminação pública em diversos pontos
do município e drenagem de vias; foi lido, na qual o edil Joanil dos Santos
solicitou que fosse colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido foi submetido
à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade
(encaminha-se à Ordem do Dia). Matérias dos Senhores Vereadores: Projeto
de Resolução nº 01/2019 de autoria do vereador Célio Marcos de Oliveira que
“Altera a redação do art. 146, da Resolução nº 01, de 21 de agosto de 2002 –
Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pedro de Toledo/SP”; foi lido,
na qual o edil Joanil dos Santos solicitou que fosse colocado na pauta da Ordem
do Dia, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se à Ordem do Dia). Requerimento
nº01/19, de autoria do vereador Célio Marcos de Oliveira, foi lido, discutido e
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 02/19, 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
03/19, de autoria do vereador José Roberto Esteves, foi lido, discutido e
submetido à deliberação do Plenário, foi reprovado por unanimidade pela
edilidade (arquiva-se). Indicações nº 01 a 03/19 de autoria do vereador Célio
Marcos de Oliveira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se). Indicações nº
04 a 20/19 de autoria do vereador Cornélio Tavares de Souza, foram lidas,
ciente a Casa (encaminham-se). Terminado o Expediente passou-se ao Temário
Livre. O vereador Marco Antonio Melhado Garcia fez o uso da palavra,
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agradeceu a presença de todos; comentou sobre a necessidade dos vereadores se
unirem para revisar o nosso Código Tributário Municipal, onde sugeriu a
diminuição (por exemplo) da porcentagem que é cobrada do imposto sobre
serviços de maneira a atrair investimentos para nossa cidade; fez alguns
esclarecimentos acerca dos requerimentos (denúncia, petições, etc) oriundos da
população os quais são protocolados nesta Casa de Leis, onde aludiu que nem
todos são repassados aos vereadores, mesmo porque primeiramente o
documento passa pelo crivo do Senhor Presidente e, caso haja a necessidade o
mesmo encaminha aos edis; teceu comentários sobre a Lei Municipal nº 1.513
de 2018 aprovada nesta Casa de Leis a qual “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a conceder abono aos professores efetivos e equipe técnica
pedagógica do quadro do magistério municipal, e dá outras providências”, e fez
questionamentos acerca da legalidade do Decreto Executivo nº 2.165 de 27 de
dezembro de 2018 que “Regulamenta o artigo 1º da Lei Municipal nº
1.513/2018, a qual autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos
professores efetivos...”, cujo documento altera o texto da lei; ainda sobre o
assunto e para finalizar aludiu que um Decreto não tem respaldo jurídico para
mudar letra de lei. O vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, fez o uso
da palavra, agradeceu a presença de todos; acerca do Requerimento nº 02/2019
de autoria do edil José Roberto Esteves a qual solicita a relação dos nomes
inscritos na dívida ativa, aludiu que devemos cobrar para que o Poder Executivo
tome as devidas providências, porém devemos ter o cuidado para não
constranger as pessoas; comentou que esteve visitando a ponte da bairro da
Caçadinha o qual está em estado precário; solicitou ao Senhor Prefeito
Municipal para que se empenhe na legalização de uma cascalheira pois com o
início dos períodos de chuvas as estradas rurais ficam precárias; os edis não
podem correr o risco de ter que responder pelos nomes os parabenizou o Senhor
Prefeito e toda sua equipe pela realização do Carnaval em nossa cidade;
parabenizar também o Junior Malvão e equipe pelo apoio e colaboração em prol
do evento; aludiu sobre as dificuldades encontradas no ano de 2017 para
administrar o município e, se não houver mudanças, teremos mais problemas
este ano, portanto o Senhor Prefeito deve buscar essa responsabilidade e
partilhar com a Câmara para juntos buscarmos uma solução. O vereador
Lorival Ileck, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou
agradecendo ao Senhor Prefeito Municipal por ter arrumado um trecho da
estrada do bairro Ribeirão do Luiz II, na qual os moradores estavam com
dificuldades em fazer o escoamento dos seus produtos agrícolas; e, também por
ter feito a limpeza e retirado os entulhos que estavam depositados na calçada da
rua ao lado da creche municipal; teceu comentários sobre a necessidade de ser
jogado cascalho na estrada do bairro Amoreiras a fim de serem evitados
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acidentes futuros. O vereador Célio Marcos de Oliveira, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; iniciou sua fala cumprimentando e dando às boas
vindas ao Senhor André Mauro Veiga Barbosa recém empossado ao cargo
público efetivo de Procurador Jurídico desta Casa de Leis; agradeceu ao Senhor
Prefeito Municipal pela limpeza e reparos que foram feitos na “Prainha”;
parabenizou a vinda da fábrica de Sorvetes Skimo para nossa cidade, aludindo
sobre a importância da mesma para nossa população; finalizou tecendo
comentários sobre as proposituras de sua autoria. O vereador Joanil dos Santos
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu com satisfação sobre
a inauguração do Postinho de Saúde do bairro Manoel de Nóbrega, sobre a
instalação do bebedouro e também sobre a rede de tratamento da escola
(reivindicações antigas dos moradores do referido bairro); comentou sobre a
chegada de medicamentos no Pronto Socorro Municipal; aludiu sobre o
treinamento dos Agentes Comunitários de Saúde que está acontecendo na
Câmara Municipal onde ressaltou sobre sua importância; comentou que recebeu
uma queixa de um munícipe sobre a cadeira de dentista que vive constantemente
quebrada, na qual alegou que entrará em contato com a Diretora de Saúde para
verificar a situação; aludiu sobre a necessidade de haver fiscalização para que
regule o acesso das carretas nas ruas do centro da cidade, a fim de que não
danifique e destrua o asfalto que foi conquistado com tanto custo; solicitou ao
Senhor Presidente para que interceda junto ao Senhor Prefeito Municipal a fim
de que seja iniciada uma negociação junto aos funcionários públicos em relação
ao aumento salarial. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do edil Joanil em relação à
inauguração do Postinho de Saúde do bairro Manoel de Nóbrega; aludiu que
esteve juntamente com os Senhores Prefeito e Presidente Municipais na
inauguração do prédio do Projeto Coração de Mãe; aludiu sobre a conquista de
uma emenda parlamentar no valor de R$100.000,00 oriunda do Deputado
Estadual André do Prado para ser destinado à saúde, e, também sobre a
implantação do painel eletrônico no Pronto Socorro Municipal; teceu
comentários sobre outra emenda parlamentar no valor de R$150.000,00
destinada à iluminação pública em várias ruas do município; solicitou ao Senhor
Presidente a realização neste ano da sessão solene de aniversário da nossa cidade
para que os edis possam estar agradecendo aos parceiros pelo apoio que o
município vem recebendo. O edil Célio Marcos de Oliveira solicitou cinco
minutos para falar na tribuna livre pela liderança do partido. O Senhor
Presidente concedeu. O edil Célio Marcos de Oliveira fez o uso da palavra,
aludiu sobre questão do cascalho (a qual foi mencionada entre os edis), onde
falou que o Senhor Prefeito Municipal já está em negociação com uma
proprietária de uma cascalheira localizada no nosso município, a qual fornecerá
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o material necessário até o final desta gestão, desde que sejam cumpridos todos
os requisitos legais. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente para
ocupar seu lugar a fim de poder fazer o uso da tribuna livre. O vereador
Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; parabenizou o edil Marco Antonio Melhado Garcia pelas correrias que
tem feito, representando nossa cidade e buscando benefícios para o município;
aludiu com satisfação sobre a reinauguração do Supermercado Canossa, o qual
reflete o crescimento e desenvolvimento da cidade; comentou sobre a
proprietária do Supermercado Alabastro, a qual há tempos atrás estava
desanimada com o comércio local e querendo ir embora, mas agora a situação já
está bem melhor e inclusive seu comércio vem sendo ampliado a cada dia;
aludiu que o Senhor Prefeito Municipal Eleazar Muniz Junior e o vereador José
Roberto Esteves estão em Brasília/DF em busca de emendas parlamentares para
nossa cidade; parabenizou a todos os edis pelo empenho em buscar recursos
junto aos seus deputados, pois isso reflete no desenvolvimento local. 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, Justiça e Redação e
Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 01/2019 que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de R$200.500,00
destinado a execução de iluminação pública em diversos pontos do município e
drenagem de vias; opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer do
Projeto foi lido, o Projeto foi discutido e submetido à votação nominal, na qual
os edis: Marco Antonio Melhado Garcia votou pela aprovação do projeto;
Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação do projeto; Sergio Shindin
Tawata votou pela aprovação do projeto; Joanil dos Santos votou pela aprovação
do projeto; Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do projeto; Lorival
Ileck votou pela aprovação do projeto e Carlos Alberto de Oliveira Medeiros
votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis
(encaminha-se). A Comissão de Constituição, Justiça e Redação examinando o
Projeto de Resolução nº 01/2019 que “Altera a redação do art. 146, da
Resolução nº 01, de 21 de agosto de 2002 – Regimento Interno da Câmara de
Vereadores de Pedro de Toledo/SP”; opinam favoravelmente pela matéria em
tela. O Parecer do Projeto foi lido, o Projeto foi discutido e submetido à votação
nominal, na qual os edis: Marco Antonio Melhado Garcia votou pela aprovação
do projeto; Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação do projeto; Sergio
Shindin Tawata votou pela aprovação do projeto; Joanil dos Santos votou pela
aprovação do projeto; Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do
projeto; Lorival Ileck votou pela aprovação do projeto e Carlos Alberto de
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Oliveira Medeiros votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por sete
votos favoráveis (encaminha-se). Terminado a Ordem do Dia, e não havendo
mais matéria para deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos,
convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 28 de fevereiro
do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 22h00. Para constar, eu,
Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.
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