Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.
Aos doze dias do mês de fevereiro de 2020, realizou-se a 1º Sessão Ordinária do
4º 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 total da edilidade. Deu-se início à sessão. A ata da Sessão Ordinária do
dia 11 de dezembro de 2019, a Ata da Sessão Extraordinária do dia 11 de
dezembro de 2019 e a Ata da Sessão Extraordinária do dia 21 de janeiro 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 dos Senhores Vereadores:
Projeto de Lei nº 04/2020 de autoria do vereador Célio Marcos de Oliveira que
“Institui a semana municipal do churrasco e dá outras providências; foi lido e
encaminhado às Comissões Competentes. Requerimentos de autoria do vereador
Célio Marcos de Oliveira: nº 01/2020 “Solicita informação ao Senhor Prefeito
na forma que especifica” e nº 03/2020 “Solicita informação ao Senhor Prefeito
Municipal na forma que especifica, os Requerimentos foram lidos, discutidos e
submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela
edilidade (encaminham-se). Requerimento de autoria do vereador Milton
Rodrigues de Mello: nº 04/2020 “Solicita informação ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal na forma que especifica”; o Requerimento foi lido, discutido
e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade (encaminha-se). Requerimento de autoria do vereador Sergio Shindin
Tawata: nº 05/2020 “Solicita informação ao Senhor Prefeito Municipal na forma
que especifica”; o Requerimento foi lido, discutido e submetido à deliberação do
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se).
Requerimento de autoria do vereador Dourivaldo de Rosa Moreira: nº 06/2020
“Solicita informação à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ao ViceGovernador do Estado de São Paulo Senhor Rodrigo Garcia e a Senhora
Vanessa de Oliveira Dias na forma que especifica”; o Requerimento foi lido,
discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade
pela edilidade (encaminha-se). Indicação de autoria do vereador Sergio Shindin
Tawata: nº 01/2020 “Indica a manutenção das estradas que se especificam”; a
Indicação foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo).
Indicação de autoria do vereador Milton Rodrigues de Mello: nº 02/2020 “Indica
a redução escalonada de IPTU na forma que se especifica”; a Indicação foi lida,
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ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação de autoria
do vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros: nº 03/2020 “Indica a alteração
de referência na forma que se especifica”; a Indicação foi lida, ciente a Casa
(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações de autoria do vereador
Joanil dos Santos: nº 04/2020 “Indica a manutenção das vias do bairro que se
especifica”; nº 05/2020 “Indica a manutenção das vias do bairro que se
especifica”; e nº 06/2020 “Indica a criação de programa na forma que se
especifica”; as Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe
do Poder Executivo). Indicações de autoria do vereador Cornélio Tavares de
Souza: nº 07/2020 “Indica a limpeza das estradas que se especificam”; e nº
08/2020 “Indica a limpeza das estradas que se especifica”; as Indicações foram
lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de
Congratulação nº. 01/2020 de autoria do vereador Sergio Shindin Tawata,
“Aos funcionários da Empresa Ferpel” Senhores (as): Alberto Resterich Júnior,
Carlos da Lira, Ana Lídia Martins dos Santos, Sandra Pupo, Michele Silis,
André Luiz Araújo, Abinael Anjo dos Santos, Jorge Adriano da Silva Neves,
Geraldo Raymundo de Oliveira Júnior, Daniel Farias Paiva, Laudelino Barbosa
Santana, Claudinei Aparecido Vieira Nascimento e Dayane Cristina Muniz Silva
Fonseca, pelos relevantes serviços prestados em nosso município”, foi lida,
discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade
pela edilidade (encaminha-se). O Senhor Presidente chamou o representante dos
homenageados o Senhor Alberto Resterich Júnior para fazer o uso da palavra. O
Senhor Alberto Resterich Júnior fez o uso da palavra, agradeceu a oportunidade
concedida, aludiu que o dia a dia não é fácil, porém todos os funcionários vêem
se empenhando ao máximo para agradar à população e atender os pedidos dos
vereadores; agradeceu à todos os vereadores, ao Senhor Fernando Patucci pela
dedicação e o respeito que tem por cada funcionário. Moção de Congratulação
nº. 02/2020 de autoria do vereador Sergio Shindin Tawata, “Aos funcionários do
Departamento Municipal de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pedro de
Toledo: Senhor Mauro Celi de Freitas – Diretor Financeiro, Senhora Márcia de
Oliveira – Chefe de Sessão de Contabilidade, Senhora Maria Isabel Nunes –
Tesoureira, Senhora Alexandra Maria Jacob – Coordenadora de Convênios e a
Senhora Andréa de Lara Dias Lafayete – Escrituraria, pelos trabalhos
executados com respeito, transparência, responsabilidade e dedicação”, foi lida,
discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade
pela edilidade (encaminha-se). O Senhor Presidente chamou o representante dos
homenageados o Senhor Mauro Celi de Freitas – Diretor Financeiro da
Prefeitura Municipal - para fazer o uso da palavra. O Senhor Mauro Celi de
Freitas fez o uso da palavra, agradeceu a Deus por estar presente; agradeceu ao
Senhor Prefeito Municipal pelo convite para trabalhar no município; agradeceu a
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população que o abraçou quando chegou aqui; enfim, agradeceu a oportunidade
concedida, agradeceu ao vereador Sergio Shindin por esta grata surpresa; aludiu
sobre seus companheiros de trabalho os quais sem eles nada disso seria possível;
agradeceu a colaboração dos vereadores, os quais estão sempre dispostos a
ajudar no que for preciso. Moção de Congratulação nº. 03/2020 de autoria do
vereador Sergio Shindin Tawata, “As integrantes do Clube de Mães, Senhoras:
Elza Pfitscer Ferreira, Idalina Vasconcelos, Neide Maria Gonçalves, Kátia
Salete da Rocha, Sueli dos Santos, Maria Wanda Pereira, Lourdes Gonçalves,
Cássia Mariane Correa, Nea do Carmo Rodrigues, Edna Queirós da Silva,
Quitéria Maria B. da Silva, Frauzina A. de Oliveira, Maria José Tossini, Neide
Nunes Ribeiro, Paula Gonçalves, Alaíde Azevedo Pontes, Alice Cardoso, Maria
Evangelina Castagne, Vanusa Veríssimo de Lima, Valdete Glória de Lima
Souza, Normelia Sampaio, Fabiana Ferreira, Noélia Santos Reis, Maria Lúcia
Campregher, Monique Sobral Timóteo, Isabel Pereira Fernandes e Eliana Pupo
Ferreira Vasconcelos, pelos relevantes serviços realizados perante à comunidade
do nosso município”, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário,
foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O Senhor
Presidente chamou a Senhora Neide Ribeiro integrante do Clube de Mães para
fazer o uso da palavra. A Senhora Neide Ribeiro fez o uso da palavra, agradeceu
a Deus em primeiro lugar, pela vida, pela cidade e pelos trabalhos realizados
pelo Clube de Mães; aludiu que ninguém vive sozinho e sempre precisamos uns
dos outros; é através de uma homenagem como essa que vimos o quanto vale a
pena lutar e continuar seguindo em frente. Terminado o Expediente passou-se ao
Temário Livre. O vereador Marco Antonio Melhado Garcia fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre as emendas
parlamentares conquistadas para o município as quais são: R$50.000,00 oriunda
do Deputado Estadual Coronel Camilo destinada à mão de obra para reforma da
Unidade Mista de Saúde; R$400.000,00 oriunda do Deputado Federal João
Paulo Papa na qual R$200.000,00 foi destinada à reforma da Unidade Mista de
Saúde e R$200.000,00 destinada à custeio com a saúde, aquisição de
medicamentos e exames de laboratório; e, R$100.000,00 oriunda do Deputado
Federal Walter Ihoshi destinada à aquisição de medicamentos; explanou sobre o
Projeto “Cidade legal” e falou sobre sua importância para o crescimento e
desenvolvimento do município; parabenizou o edil Sergio Shindin pelas Moções
de Congratulações nºs. 01 a 03/2020, onde aludiu sobre a importância de cada
grupo enaltecendo o trabalho realizado pelos mesmos. O vereador Milton
Rodrigues de Mello, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
comentou sobre o trabalho realizado durante o recesso parlamentar, onde aludiu
ter solicitado ao Senhor Prefeito Municipal cestas básicas para os trabalhadores
da Frente de Trabalho; aludiu sobre os problemas nas estradas rurais e também
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sobre a dificuldade da equipe do Departamento de Obras em resolver essa
demanda; teceu comentários sobre as proposituras de sua autoria, onde aludiu
sobre a possibilidade das sessões da Câmara serem transmitidas ao vivo e
também da cobrança de tributos de forma escalonada, ou seja, a cobrança dos
serviços que realmente são prestados, como por exemplo, numa rua que não
possui rede de esgoto não se cobra pelo serviço e assim por diante. O vereador
Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos, inclusive do Senhor Hudson (Assessor do Deputado Federal
Cezinha da Madureira); iniciou aludindo sobre a emenda parlamentar enviada à
nossa cidade, oriunda do Deputado Federal Roberto de Lucena no valor de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) destinada à reforma da Rodoviária e
urbanização das ruas do Centro da cidade; aludiu ainda sobre a possibilidade de
ser enviada outra emenda oriunda do mesmo Deputado no valor de R$500.00,00
(quinhentos mil reais) para investimento na saúde. O vereador Célio Marcos
de Oliveira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu que
esteve conversando com o Senhor Prefeito Municipal, acerca da situação da
Rodoviária Municipal, na qual o Senhor Prefeito conseguiu uma emenda
parlamentar no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para realizar a
reforma da mesma; aludiu sobre o Projeto de Lei nº 04/2020 de sua autoria que
“Institui a semana municipal do churrasco e dá outras providências”, e também
sobre as outras proposituras de sua autoria; endossou as palavras do edil Milton
Mello em relação à Indicação nº 02/2020 a qual trata da redução escalonada de
IPTU, a qual aludiu ser de extrema importância para o município. O vereador
Joanil dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
comentou sobre os problemas das estradas rurais devido à falta de uma
cascalheira legalizada, situação essa que o município vem enfrentando há anos,
e, com as fortes chuvas as estradas ficam intransitáveis; aludiu sobre as
dificuldades que os vereadores enfrentam em conseguir emendas parlamentares
para a cidade, mas, com muita dedicação e esforço, estão conseguindo trazer
alguns recursos; comentou que os problemas são muitos, mas estão trabalhando
para ajudar no quer for preciso; agradeceu ao Senhor Prefeito Municipal por ter
ajudado a conseguir a emenda parlamentar para a pavimentação da Rua Ribeirão
do Luiz II situada no bairro Vila Sorocabana. O vereador Sergio Shindin
Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários
sobre a conquista das emendas parlamentares oriunda do Deputado Estadual
André do Prado (valor de R$200.000,00 destinado à saúde e o valor de
R$150.000,00 destinado à iluminação pública) e do Deputado Estadual Márcio
Alvino (valor de R$100.000,00 destinado à APAE do município); aludiu sobre a
importância de enaltecer o trabalho realizado em prol do município e, por isso
parabenizou todos os homenageados nas Moções de sua autoria (funcionários da
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Empresa Ferpel, funcionários do Departamento de Contabilidade da Prefeitura
Municipal e as integrantes do Projeto Clube de Mães); comentou sobre a
participação da sociedade civil organizada, a qual é muito importante para que
se possa fazer um bom trabalho através das parcerias públicas. 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; iniciou fazendo um resumo do
trabalho que vem sendo realizado pelo Senhor Prefeito Municipal e também
pelos vereadores desde o início do mandato em 2017, onde aludiu que iria dar
ênfase nas obras de recuperação que serão feitas nas ruas do município: Rua
Antonio Andreoli, Rua Américo Nicolini, Rua que fica entre a UBS e o Pronto
Socorro, entre outras; aludiu sobre a recuperação do asfalto próximo à Escola
Municipal Agnello Leandro Pereira (uma das primeiras conquistas da gestão),
recuperação do asfalto na Rua Marcelo Marietto, a conquista do asfalto para o
bairro Jardim Caju II, a colocação das lombadas, recapeamento, jardim nas
laterais e iluminação de toda pela extensão da Avenida Brasil, entre outras
benfeitorias; aludiu que estão trabalhando desde o primeiro ano do mandato.
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 26 de fevereiro do corrente ano ás 19h00
horas e encerrou a sessão às 21h55. Para constar, eu, Secretário, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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