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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO  
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.  
Aos catorze dias do mês de agosto de 2019, realizou-se a 11ª 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 total da edilidade. Deu-se início à sessão. A ata 
da Sessão Ordinária do dia 26 de junho e a Ata da Sessão Extraordinária do dia 
01 de agosto, ambas 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 nº345/2019, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 19, de 05 de agosto de 2019 que 
“Institui o Dia do Profissional de Educação Física no município de Pedro de 
Toledo e dá outras providências”; foi lido e encaminhado às Comissões 
Competentes. Matérias dos Senhores Vereadores: Balancete Analítico da 
Câmara Municipal de Pedro de Toledo referente ao mês de julho do corrente 
ano. Requerimento de autoria do vereador Marco Antonio Melhado Garcia: nº 
11/19 “Justifica ausência em Sessão Ordinária realizada em sessão ordinária do 
dia 26 de junho de 2019”; o Requerimento foi lido, discutido e submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-se). Indicações de autoria do vereador Célio Marcos de Oliveira: nº 
50/19 “Indica a colocação de numeração única nos imóveis na forma que se 
especifica” e nº 51/19 “Indica as devidas providências na forma que especifica; 
as Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Antes de iniciar o uso do Temário o Senhor Presidente teceu 
comentários sobre um vídeo (envolvendo o carro oficial desta Egrégia Casa de 
Leis) que circulou nas redes sociais durante o fim de semana, e, em virtude desta 
Câmara já possuir um Corregedor que é o edil Marco Antonio Melhado Garcia, 
o Senhor Presidente nomeou os edis Carlos Alberto de Oliveira Medeiros e 
Célio Marcos de Oliveira para também fazerem parte da Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar a fim de apurar os fatos. O Senhor Presidente convidou o 
edil Marco Antonio Melhado Garcia para fazer o uso da palavra. O edil Marco 
Antonio Melhado Garcia fez o uso da palavra, aludiu que às vezes as 
manifestações nas redes sociais solicitam uma postura ou mesmo uma posição 
do Estado diante de certas situações, porém a área pública para se manifestar 
precisa seguir alguns protocolos e estar dentro do que a lei determina; comentou 
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sobre o princípio da inércia na qual o Estado só pode tomar uma ação desde que 
seja motivado, onde fundamentou sua fala citando o artigo 7º e parágrafo único 
da Resolução nº 04/2004 o qual diz: “Artigo 7º - O Corregedor, por ato próprio 
ou em virtude de representação fundamentada de terceiros, instituirá o processo 
disciplinar no prazo máximo de 15 (quinze) dias do conhecimento dos fatos ou 
do recolhimento da denúncia e o encaminhará à Mesa da Câmara”; “Parágrafo 
Único – Qualquer cidadão, com base em elementos convincentes, poderá 
oferecer representação perante o Corregedor sob protocolo”; finalizou aludindo 
que estará aguardando a denúncia (seja através do Ministério Público ou do 
cidadão) para então instaurar a Comissão e averiguar os fatos e dar os devidos 
esclarecimentos à população. Terminado o Expediente passou-se ao Temário 
Livre . O vereador José Roberto Esteves, fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; aludiu com tristeza sobre o falecimento do Senhor Celso 
Mendes, o qual por muito tempo fez parte do CONSEG - Conselho de 
Segurança do município e também ajudou a todos os partidos durante a 
prestação de contas dos mesmos; parabenizou o trabalho que o Senhor Prefeito 
tem realizado no município (pavimentação do Jardim Caju, sinalização, 
lombadas, inauguração da ponte do bairro Água Parada, entre outros); aludiu 
com satisfação sobre a volta do médico Dr. Raul à Unidade Básica de Saúde; 
teceu comentários sobre o vídeo publicado nas redes sociais, aludindo que tal 
situação foi constrangedora tanto para ele quanto para a família, e espera que a 
situação realmente seja apurada; ainda sobre o ocorrido, aludiu que foram 
tiradas e divulgadas fotos de pessoas sem autorização as quais já estão tomando 
as devidas providências; comentou que a pessoa que armou isso fez uso de 
várias situações ilegais para difamar tanto sua imagem quanto a da Câmara 
Municipal; aludiu que já tem algum tempo que vem sofrendo atentados, o mais 
recente ocorreu quando passava pela ponte do Rio Ubatubinha (depois do 
cemitério do Jardim Veneza na cidade de Peruíbe) na qual levou dois tiros e por 
pouco não pegou no carro em que estava com a família; desabafou aludindo que 
tem sido constantemente atacado e, nessa situação quem mais sofre é a família 
que também vira alvo de calúnia e difamação; finalizou aludindo que os fatos 
devem ser averiguados e apurados. O vereador Marco Antonio Melhado 
Garcia, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a 
necessidade de se trazer instrução técnica para a nossa população, onde, 
inclusive conversou com o Presidente da Fundação Para o Desenvolvimento da 
Educação (FNE) Leandro Damy e também com o professor Valmir dos Santos 
(ex-vereador) sobre a possibilidade de se trazer para nossa cidade três cursos da 
Escola Técnica Estadual (ETEC) na área da agricultura; aludiu sobre o grande 
número de desempregados no país e sobre a importância em buscar treinamento 
para capacitar os profissionais, pois caso contrário não vamos conseguir 
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recolocar esses trabalhadores em lugar nenhum; comentou novamente sobre a 
necessidade de ser feita a reforma no Código Tributário do nosso município para 
viabilizar a vinda de empresas para nossa região. O vereador Carlos Alberto 
de Oliveira Medeiros, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
iniciou sua fala fazendo referência ao vídeo lançado nas redes sociais e aludiu 
que em virtude de todo sofrimento que a população passa nos dias atuais, 
qualquer postagem envolvendo o bem público ou qualquer despesa 
desnecessária é alvo de cobrança do povo para com os políticos, por isso, é 
preciso ter cautela e seguir os trâmites necessários para apurar os fatos a fim de 
não trazer injustiça para ninguém; aludiu que com a competência que essa Casa 
de Leis possui em breve será dada uma resposta à população; parabenizou o 
Senhor Prefeito Municipal pela inauguração da creche no bairro do Jardim Caju, 
e, comentou que há pouco tempo atrás foi um crítico em relação à essa obra, 
pois a mesma já estava concluída e ainda não tinha sido inaugurada por um 
problema técnico, por isso, aproveitou para elogiar pois é uma obra que muito 
irá beneficiar a população; comentou sobre a inauguração da ponte no bairro 
Água Parada a qual é de suma importância para os moradores do bairro; 
endossou as palavras do edil José Roberto em relação ao falecimento do Senhor 
Celso Mendes, o qual sempre ajudou os partidos políticos do município; 
finalizou convidando a todos para um Bingo Especial que será realizado no dia 
sete de setembro do corrente ano na APAE. O vereador Cornélio Tavares de 
Souza fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o 
Senhor Prefeito Municipal pelas obras inauguradas no município (pavimentação 
de algumas ruas do bairro Jardim Caju, ponte do bairro Água Parada, creche do 
bairro Vila Batista, entre outras); comentou que juntamente com os edis Carlos 
Alberto e Lorival Ileck solicitaram ao Deputado Estadual Alexandre Pereira do 
Partido Solidariedade uma emenda para a construção de uma piscina aquecida 
com cobertura para a APAE. O vereador Célio Marcos de Oliveira, fez o uso 
da palavra, agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do edil José 
Roberto em relação ao falecimento do Senhor Celso Mendes, o qual ajudou 
muito todos os políticos desta cidade; comentou com satisfação sobre o trabalho 
que o Senhor Prefeito Municipal tem realizado no município e também sobre as 
inaugurações; aludiu sobre a trajetória do médico Dr. Raul no nosso município; 
teceu comentários sobre as proposituras de sua autoria expondo a necessidade 
das mesmas; finalizou endossando as palavras dos demais edis em relação ao 
vídeo que circulou nas redes sociais, na qual se faz necessário averiguar para dar 
uma resposta à população e também limpar a imagem do edil desta Casa que 
está sendo atacado.  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, 
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Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades 
Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, Educação, Cultura, Assistência Social, 
Esporte e Turismo e Saúde conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei 
nº 11/2019 que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e 
execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 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: Marco Antonio Melhado Garcia votou pela aprovação; José Roberto 
Esteves votou pela aprovação; Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação 
do projeto; Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do projeto; Lorival 
Ileck votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros 
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 oito 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 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


