Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.
Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2019, realizou-se a 10ª 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 vereador Marco
Antonio Melhado Garcia. Deu-se início à sessão. A ata da Sessão Ordinária do
dia 12 de junho de 2019 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 do Senhor Prefeito Municipal:
Ofício nº317/2019, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha
Projeto de Lei nº 16, de 25 de junho de 2019 que “Autoriza o Poder Executivo a
realizar cessão de uso de equipamento para a Associação Beneficente do Bem
Comum e Centro de Convivência do idoso – CCI de Pedro de Toledo e dá outras
providências”; 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). Ofício nº318/2019, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que
encaminha Projeto de Lei nº 17, de 25 de junho de 2019 que “Autoriza o Poder
Executivo a realizar cessão de uso de equipamento tipo veículo para APAE –
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedro de Toledo e dá outras
providências”; 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: Indicações de autoria do
vereador Célio Marcos de Oliveira: nº 46/19 “Indica a construção de mais lojas
no terminal rodoviário na forma que especifica” e nº 47/19 “Indica a instalação
de interfones nas unidades escolares na forma que especifica; as Indicações
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo).
Indicação de autoria do vereador Joanil dos Santos: nº 48/19 “Indica a
pavimentação na forma que especifica”; a Indicação foi lida, ciente a Casa
(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação de autoria do vereador
Cornélio Tavares de Souza: nº 49/19 “Indica a retirada de entulho no local que
especifica”; a Indicação foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder
Executivo). Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O vereador
José Roberto Esteves, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
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teceu comentários sobre uma publicação maldosa e mentirosa lançada nas redes
sociais, a qual mencionava que a Câmara estaria aprovando um aumento salarial
absurdo nos subsídios dos vereadores, cuja informação foi tão somente para
denegrir a imagem dos edis e ganhar curtidas, na qual aludiu que isso não pode
acontecer; aludiu com muita insatisfação sobre a demissão do médico Dr. Raul
Antonio Rinaldi, o qual trabalhou por vários anos em nosso município, ajudando
a população; pediu para deixar registrado sua indagação na qual um agente
político (seja ele Prefeito, Vereador ou outro) quando precisar deixar o país qual
procedimento deverá ser tomado (pois no nosso Regimento Interno não consta
esta informação), uma vez que temos um vereador da Casa que está
representando o município no Egito, e, segundo consta a viagem é em busca de
recursos. O Senhor Presidente esclareceu que conversou com o Procurador
Jurídico na qual somente quando há três faltas consecutivas há a necessidade de
ser chamado o suplente, e que, o edil ausente fez a solicitação para sua pessoa e
também para o Procurador Jurídico desta Casa de Leis, entretanto irá aprofundar
mais sobre o assunto com o Jurídico para tomar as devidas providências se
necessário. O vereador Cornélio Tavares de Souza fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; parabenizou o Senhor Prefeito Municipal pelo
excelente trabalho que tem realizado na manutenção das estradas do município;
aludiu que esteve no gabinete do Deputado Estadual Alexandre Pereira
juntamente com os edis Carlos Alberto de Oliveira Medeiros e Lorival Ileck, na
qual o Deputado ficou de enviar uma emenda parlamentar para ser utilizada na
APAE do município. O vereador Célio Marcos de Oliveira, fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; comentou sobre uma emenda
parlamentar no valor de R$70.000,00 oriunda do Deputado Estadual Professor
Kenny a qual será destinada à Associação Beneficente para Cães e Gatos do
nosso município; endossou as palavras do edil José Roberto em relação a
publicação mentirosa e maldosa publicada nas redes sociais, e, aludiu sobre dar
a esse funcionário a oportunidade de se retratar e informar que aquela
publicação não era referente aos vereadores desta Casa de Leis e sim sobre os
vereadores da cidade de Peruíbe, estado de São Paulo; endossou com indignação
as palavras do edil José Roberto sobre a demissão do médico Dr. Raul Antonio
Rinaldi, o qual prestou excelentes serviços junto à nossa população; teceu
comentários sobre as proposituras de sua autoria. O vereador Joanil dos
Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu ao
Senhor Prefeito Municipal por ter atendido seu pedido em relação ao Programa
Frente de Trabalho, cujo projeto já está sendo estudado e em breve será
aprovado para beneficiar a população; aludiu sobre uma verba de R$220.000,00
destinada a pavimentação da Rua Ribeirão do Luiz, e outra verba no valor de
R$100.000,00 oriunda do Deputado Estadual Caio França a qual será destinada
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na compra de uma Van para área da saúde a fim de transportar os pacientes que
fazem tratamento fora do município. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo sobre uma
reunião que participou juntamente com outros edis para tratar a mobilidade
urbana no nosso município, e, aludiu ainda que em breve terá audiência pública
para tratar sobre o assunto; comentou que no dia 28 de junho do corrente ano os
Deputados Estaduais André do Prado e Marcio Alvino estarão em nossa cidade
às dez horas da manhã prestigiando a nossa população; aludiu sobre a
iluminação pública onde ressaltou que em alguns pontos da cidade ainda não foi
possível concluir devido a alguns contratempos que ocorreram, porém os
mesmos já estão sendo solucionados e em breve será concluída e entregue a
obra. O vereador Célio Marcos de Oliveira, solicitou ao Senhor Presidente o
uso da palavra por cinco minutos pela liderança do seu partido, o qual foi
concedido. O vereador Célio Marcos de Oliveira, fez o uso da palavra,
parabenizou o trabalho que o Senhor Prefeito Municipal vem realizando em
nossa cidade, onde ressaltou que no dia 15 de junho do corrente ano, o Deputado
Federal Alexandre Leite do Partido do DEM esteve em nosso município e, na
oportunidade assinou um convênio para pavimentação do trecho compreendido
entre a estrada de Pedro de Toledo até a rodovia de Manoel de Nóbrega. O
Senhor Presidente fez o uso da tribuna livre do seu lugar. O vereador
Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; endossou as palavras do edil Célio em relação à assinatura do convênio
de pavimentação e ficou surpreso com a rapidez; aludiu ainda que muitas outras
ruas e demais obras irão ser inauguradas ainda este ano, entre estas obras citou a
do campo municipal do bairro da Vila Sorocabana, cuja emenda é oriunda do
Deputado Estadual Milton Leite, mais R$300.000,00 oriundo do Governador de
São Paulo João Doria, entre outras; salientou que é preciso se unir pois o mérito
é de todos. 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 Constituição, Justiça e
Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Assistência Social, Esporte
e Turismo conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 14/2019 que
“Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 1.202, de 24 de junho de 2010, no qual
autoriza o Poder Executivo a implantar Programa de Estágio e dá outras
providências”; 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: José Roberto Esteves votou pela aprovação; Cornélio Tavares de Souza
votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou
pela aprovação do projeto; Lorival Ileck votou pela aprovação do projeto; Célio
Marcos de Oliveira votou pela aprovação do projeto; Joanil dos Santos votou
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pela aprovação do projeto e Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação do
projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis (encaminha-se). A Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, examinando o Projeto de Lei nº 16, de 25 de
junho de 2019 que “Autoriza o Poder Executivo a realizar cessão de uso de
equipamento para a Associação Beneficente do Bem Comum e Centro de
Convivência do idoso – CCI de Pedro de Toledo e dá outras providências”;
opina favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer do Projeto foi lido, o
Projeto foi discutido e submetido à votação nominal, na qual os edis: José
Roberto Esteves votou pela aprovação; Cornélio Tavares de Souza votou pela
aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou pela
aprovação do projeto; Lorival Ileck votou pela aprovação do projeto; Célio
Marcos de Oliveira votou pela aprovação do projeto; Joanil dos Santos votou
pela aprovação do projeto e Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação do
projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis (encaminha-se). A Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, examinando o Projeto de Lei nº 17, de 25 de
junho de 2019 que “Autoriza o Poder Executivo a realizar cessão de uso de
equipamento tipo veículo para APAE – Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pedro de Toledo e dá outras providências”; opina
favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer do Projeto foi lido, o Projeto foi
discutido e submetido à votação nominal, na qual os edis: José Roberto Esteves
votou pela aprovação; Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação do
projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou pela aprovação do projeto;
Lorival Ileck votou pela aprovação do projeto; Célio Marcos de Oliveira votou
pela aprovação do projeto; Joanil dos Santos votou pela aprovação do projeto e
Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por
sete votos favoráveis (encaminha-se). As Comissões de Constituição, Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto
de Resolução nº03/2019 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a
reorganização administrativa da Câmara Municipal de Pedro de Toledo e dá
outras providências” 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: José Roberto Esteves votou pela aprovação; Cornélio Tavares de Souza
votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou
pela aprovação do projeto; Lorival Ileck votou pela aprovação do projeto; Célio
Marcos de Oliveira votou pela aprovação do projeto; Joanil dos Santos votou
pela aprovação do projeto e Sergio Shindin Tawata 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, comunicou aos demais edis que a partir de 01 de
julho iniciará o recesso, convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar4
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se no dia 14 de agosto do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às
20h40. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por
mim e pelo Senhor Presidente.
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