Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.
Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2019, realizou-se a 18ª 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. O Senhor Presidente solicitou ao edil
Marco Antonio Melhado Garcia para ocupar o lugar do 1º Secretário em virtude
da ausência do mesmo. Secretariou o 1º Secretário Marco Antonio Melhado
Garcia e 2ª Secretário Célio Marcos de Oliveira. O Senhor Presidente solicitou
ao 1º Secretário que fizesse a chamada regimental, foi constatado a presença de
oito vereadores, ausente o vereador Sergio Shindin Tawata. Deu-se início à
sessão. A ata da Sessão Ordinária do dia 13 de novembro de 2019 foi lida,
colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pela edilidade.
A ata da Sessão Extraordinária do dia 26 de novembro de 2019 foi lida,
colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pela edilidade.
Mediante o processo que determinou a cassação do vereador José Roberto
Esteves, o Senhor Presidente deu as boas vindas ao vereador Milton Rodrigues
de Mello, o qual vai assumir a cadeira do ex-vereador José Roberto Esteves. O
Senhor Presidente aludiu que no dia anterior houve a Sessão Extraordinária para
leitura do Relatório Final da Comissão de Investigação e Processante a qual é
formada pelo vereador Marco Antonio Melhado Garcia (Presidente), Lorival
Ileck (Relator) e Cornélio Tavares de Souza (Membro), cujo relatório continham
três quesitos, os quais foram votados, havendo unanimidade na aprovação
referente à cassação. O Senhor Presidente aludiu que no dia treze de novembro o
vereador José Roberto Esteves juntamente com seu procurador e advogado Dr.
Gilberto Veiga entraram com um pedido de liminar de suspensão dos trabalhos
da Casa, cujo resultado saiu na data do dia 27 de novembro pelo Ministério
Público através da Juíza Dra. Jessica de Paula Costa Marcelino. O Senhor
Presidente solicitou que o 1º Secretário Marco Antonio Melhado Garcia fizesse
a leitura do posicionamento do Ministério Público. O 1º Secretário Marco
Antonio Melhado Garcia fez a leitura do Processo Digital 0280, Classe Assunto:
Mandado de Segurança Civil, Garantias Constitucionais, Impetrante: José
Roberto Esteves, Impetrado: Presidente da Câmara Municipal de Pedro de
Toledo e outros; ao terminar a leitura o 1º Secretário aludiu que em resumo, a
Juíza indeferiu o pedido de Mandado de Segurança impetrado pelo ex-vereador
José Roberto Esteves. O Senhor Presidente aludiu que o Ministério Público
também reconheceu que houve danos ao erário e outros mais, levando sim à
cassação do vereador José Roberto Esteves. Em virtude de não haver matérias
para o Expediente, passou-se ao Temário Livre. O vereador Milton
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Rodrigues de Mello fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos,
inclusive de sua família que estava presente; aludiu que está assumindo o
mandato nesta data porém a eleição foi disputada em 2016 onde na ocasião ficou
como 1º suplente, e, quis Deus que assumisse esse mandato; comentou que
gostaria de reafirmar algumas bandeiras que manteve mesmo fora do mandato
trabalhando e também falar algumas coisas novas; aludiu que quer reafirmar sua
responsabilidade com seus eleitores e também com a população em geral;
comentou que irá tratar seu mandato com muita seriedade e que irá representar
toda a população dentro desta Casa de Leis. O vereador Carlos Alberto de
Oliveira Medeiros, fez o uso da palavra e desejou as boas vindas ao vereador
Milton Rodrigues de Mello, e aludiu que espera que o vereador some esforços
junto aos demais edis em prol de melhores condições de vida a população. O
vereador Cornélio Tavares de Souza, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; aludiu sobre a satisfação de ter trabalhado na Comissão de
Investigação e Processante na qual aprendeu muito com os vereadores Marco
Antonio Melhado Garcia e Lorival Ileck. O vereador Lorival Ileck, fez o uso
da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou a presença do vereador
Milton Rodrigues de Mello onde aludiu que estamos aqui para somar a fim de
fazer um bom trabalho para a população; aludiu sobre sua participação na
Comissão de Investigação e Processante, a qual não foi fácil, porém foi
gratificante poder aprender mais um pouco com seus parceiros de comissão os
vereadores Marco Antonio Melhado Garcia e Cornélio Tavares de Souza. O
vereador Roberto Soares de Araújo, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; aludiu ser uma honra e um privilégio estar fazendo parte
desta Casa, e, com muita alegria e satisfação desejou as boas vindas ao amigo e
vereador Milton Rodrigues de Mello e possa desempenhar um ótimo trabalho;
aludiu ser agricultor de bananas e, diante de todas as dificuldades que o
agricultor enfrenta na roça, resolveu se candidatar para que caso ganhasse,
pudesse ajudar esse povo tão sofrido, mas infelizmente não foi possível em
2016, mas Deus lhe deu essa oportunidade agora e por isso agradeceu a todos
por esse tempo que pode estar junto com os vereadores nesta Casa de Leis. O
vereador Célio Marcos de Oliveira fez o uso da palavra, agradeceu à presença
de todos; iniciou saudando o vereador Milton Rodrigues de Mello e se colocou à
disposição do mesmo para ajudar no que for preciso; teceu comentários sobre a
votação da sessão do dia anterior (sessão extraordinária de votação da cassação
do mandato do vereador José Roberto Esteves), onde aludiu que alguns anos
atrás ele, o Senhor Presidente e o Senhor Prefeito Eleazar Muniz Júnior
sofreram uma acusação a qual tiveram que se defender por muito tempo, cujo
ataque o deixou muito aborrecido, porém a verdade prevaleceu e hoje está
trabalhando e trazendo resultados para a nossa cidade; comentou que seu
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trabalho se resume em trabalhar cada vez mais; aludiu que é preciso criar
mecanismos para que se possa estruturar essa cidade para os nossos filhos;
comentou que ninguém é mais do que ninguém, e que se foram eleitos através
de um ato democrático ficarão, que se faça melhor uso do dinheiro público e que
sirva de exemplo para as gerações futuras e também para os da geração presente,
pois o dinheiro da população tem que ser encarado com seriedade; aludiu que
esteve juntamente com o edil Lorival Ileck na rua ao lado do Pronto Socorro, na
qual solicitaram ao Senhor Prefeito reparos e manutenção na mesma devido seu
estado precário. O vereador Marco Antonio Melhado Garcia fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludiu ao vereador Milton
Rodrigues de Mello que o maior juramento é aquele feito perante à família, pois
tudo que estiver fazendo corretamente estará honrando os ensinamentos de seu
pai e sua mãe; sobre a Comissão de Investigação e Processante, aludiu ter sido
uma honra trabalhar com os edis Lorival Ileck e Cornélio Tavares de Souza;
aludiu que durante a semana esteve em reunião com o Dr. Gato na busca por um
delegado e um escrivão de polícia para o município; comentou que esteve
conversando com o Dr. Marcelo Schulman Presidente da Vita Derm (Empresa
de Cosméticos) a qual tem interesse em desenvolver projetos de pesquisa e
infraestrutura na Mata Atlântica; a empresa já tem projetos na cidade de Manaus
e o mesmo poderá se estender para nossa região. O Senhor Presidente solicitou
ao vereador Roberto Soares de Araújo para ocupar o lugar do 2º Secretário para
poder fazer o uso da tribuna livre. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira,
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos, parabenizou a Igreja Novo
Tempo pelo seu aniversário; parabenizou o trabalho realizado pela Comissão de
Investigação e Processante no processo de cassação do mandato do vereador
José Roberto Esteves; aludiu com satisfação sobre a posse do vereador Milton
Rodrigues de Mello suplente do vereador cassado, explanando sobre sua luta,
suas conquistas, seu desempenho e seu trabalho dentro da vida política; finalizou
pedindo uma salva de palmas para o vereador Milton Rodrigues de Mello.
Terminado o temário livre, e não havendo matérias para Ordem do Dia, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, convidou-os para a próxima
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 11 de dezembro do corrente ano ás 19h00
horas e encerrou a sessão às 20h52. Para constar, eu, Secretário, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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