Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.
Aos onze dias do mês de março de 2020, realizou-se a 3º 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 de oito vereadores, ausente o edil Célio Marcos de Oliveira, o qual
avisou que chegaria atrasado em virtude de uma reunião legislativa na cidade de
Sorocaba/SP. Deu-se início à sessão. A ata da Sessão Ordinária do dia 27 de
fevereiro de 2020 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 nº051/2020, de
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 07, de 27
de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre a criação de Fichas Orçamentárias,
abertura de Crédito Orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA”;
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 e
encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº067/2020, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 08, de 09 de março de 2020 que
“Concede a Revisão Geral Anual aos Servidores Municipais 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 e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº068/2020, de
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 09, de 08
de março de 2020 que “Altera o parágrafo único do artigo 18 da Lei Municipal
nº 692, de 24 de novembro de 1995 no qual “Estabelece a remuneração dos
Conselheiros Tutelares”; foi lido e encaminhado às Comissões Permanentes.
Matérias dos Senhores Vereadores: Indicações de autoria do vereador Joanil
dos Santos: nº 10/2020 “Indica a construção de lixeira comunitária na via que se
especifica”, e, nº 11/2020 “Indica a reabertura de via na forma que se
especifica”; as Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe
do Poder Executivo). O Senhor Presidente suspendeu a sessão por cinco
minutos. Reaberta a sessão, deu continuidade aos trabalhos. Em virtude da
chegada do edil Célio Marcos de Oliveira, o Senhor Presidente consultou o
Plenário para aprovação da participação do referido edil na sessão, o qual foi
aprovado por unanimidade. Moção de Congratulação nº. 04/2020 de autoria do
vereador Dourivaldo de Rosa Moreira “Aos servidores públicos da Prefeitura
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Municipal representantes do Sindmunicipais”, foi lida, discutida e submetida à
deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade
(encaminha-se). O Senhor Presidente convidou o representante dos
homenageados o Senhor Henrique Nunes dos Santos para fazer o uso da palavra.
O Senhor Henrique Nunes dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a
oportunidade concedida, aludiu sobre os outros integrantes da Comissão
Permanente de Negociação que são: Ronaldo, Milton, Joana e Márcio, e os
demais apoiadores, onde frisou a importância do envolvimento de todos na luta
por melhores condições de trabalho para os funcionários públicos; comentou
sobre a satisfação pelo reconhecimento desse trabalho que vem sendo realizado;
falou sobre o apoio que o sindicato vem recebendo do Poder Executivo, onde
citou as cestas básicas, a valorização salarial, entre outros; finalizou
agradecendo o Senhor Prefeito Municipal, toda a sua equipe e as parcerias
realizadas. Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O vereador
Milton Rodrigues de Mello, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; teceu comentários sobre o Projeto de Lei nº 07, de 27 de fevereiro de
2020 que “Dispõe sobre a criação de Fichas Orçamentárias, abertura de Crédito
Orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA”, na qual aludiu que os
recursos serão provenientes de repasse efetuado pela SABESP através do TAC
(Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta) entre o Ministério
Público de São Paulo, a Sabesp e o município de Pedro de Toledo; ainda sobre o
assunto aludiu que esse recurso no valor de R$500.000,00 será destinado ao
saneamento básico na criação de fossas sépticas; teceu comentários sobre o
Projeto de Lei nº 09, de 08 de março de 2020 que “Altera o parágrafo único do
artigo 18 da Lei Municipal nº 692, de 24 de novembro de 1995 no qual
“Estabelece a remuneração dos Conselheiros Tutelares”, onde aludiu sobre a
importância do mesmo porém salientou algumas dificuldades enfrentadas pelo
Poder Executivo em virtude de ser ano eleitoral. O vereador Marco Antonio
Melhado Garcia fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu
que esteve na Assembléia Legislativa na comemoração dos 50 anos de
municipalismo junto ao Presidente da UVESP Senhor Sebastião Misiara, onde
na oportunidade aproveitou para entregar o Título de Cidadão Pedrotoledense;
comentou que esteve conversando com o Deputado Federal Cezinha da
Madureira acerca da liberação de uma verba no valor de R$1.800.000,00 para
reforma na Escola Municipal das Três Barras; aludiu que esteve juntamente com
o vereador Milton Rodrigues de Mello em Miracatu onde tiveram a
oportunidade de conversar com o Governador João Doria para expor as
necessidades do município e também os desafios encontrados para a instalação
de empresas; parabenizou o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido
pelo Diretor Municipal de Saúde Senhor Ranulfo Julio Mariano. O vereador
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Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença do ex-prefeito Nelson Tanahara, ex-vereador Paulinho, ex-vereador
Valmir dos Santos e demais público presente; iniciou sua fala parabenizando
todas as mulheres pelo seu dia que foi comemorado no último domingo (08/03);
parabenizou o Senhor Prefeito Municipal pela finalização de um contrato de
ultrassonografia de última geração o qual vai beneficiar muitas mulheres;
comentou sobre as conquistas para o funcionalismo municipal, pois sente que o
atual governo tem sido mais flexível no diálogo, na negociação para com os
mesmos, onde nos outros governos não se via esse estreitamento entre o Prefeito
e o sindicato, tanto é que foi citado pelo representante do sindicato que no ano
de 2016 não houve aumento para o funcionário público; ainda sobre o assunto
parabenizou a atuação do sindicato, pois sem conversação e bom senso não há
vitória para os funcionários; em relação ao Conselho Tutelar, a Câmara almejava
um aumento maior para os conselheiros pois reconhece o trabalho árduo que é
realizado pelos mesmos, porém o aumento conquistado não foi o esperado, mas
vamos continuar estudando e conversando para se chegar num consenso. O
vereador Célio Marcos de Oliveira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença
de todos; aludiu sobre uma emenda parlamentar no valor de R$100.000,00
oriunda do Deputado Federal Celso Russonamo a qual será destinada para
custeio na saúde; comentou sobre as críticas que recebeu em razão da Lei
Municipal nº 1.601, de 28 de fevereiro de 2020 de sua autoria, a qual “Institui a
Semana Municipal do Churrasco e dá outras providências”, na qual aludiu que o
objetivo é proporcionar lazer para a população e também impulsionar o turismo
e comércio local; falou sobre a reunião que teve na cidade de Sorocaba, onde na
ocasião teve a oportunidade de conhecer uma usina de reciclagem de lixo. O
vereador Joanil dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; comentou sobre as Indicações 10 e 11/2020 que são de sua autoria;
parabenizou o trabalho que o Diretor Municipal da Saúde juntamente com sua
equipe vem realizando no município, onde inclusive aludiu sobre a contratação
de uma médica pediatra, uma fisioterapeuta, os kits para os pacientes e uma van
que já foi licitada; teceu comentários sobre o Projeto de Lei nº 08, de 09 de
março de 2020 que “Concede a Revisão Geral Anual aos Servidores Municipais
e dá outras providências”, na qual explanou sobre a importância dos servidores
públicos municipais. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; parabenizou o trabalho que vem sendo realizado
pelo Conselho Tutelar, onde falou das lutas e desafios que as equipes vem
enfrentando ao longo do tempo; ainda sobre o assunto, aludiu sobre o Projeto de
Lei que trata sobre o aumento da referência salarial dos conselheiros, o qual foi
para as comissões para que seja estudado com o fim de dar melhores condições e
estrutura aos servidores; parabenizou também o trabalho realizado pelos
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servidores dos departamentos, que estão sempre preocupados com o bem estar
da população. O Senhor Presidente convidou o Vice-Presidente Senhor Célio
Marcos de Oliveira para ocupar o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna
livre. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença do Diretor da Saúde Senhor Ranulfo Julio Mariano
Pereira, do Diretor Administrativo Senhor Rodrigo Martinez, do ex-prefeito
Senhor Nelson Tanahara e demais presentes; comentou que através da empresa
Ferpel será disponibilizado um conserveiro para cada bairro do município;
aludiu sobre a Moção de Congratulação nº04/2020 de sua autoria aos servidores
públicos da Prefeitura Municipal representantes do Sindmunicipais, na qual
parabenizou o trabalho que a equipe vem realizando, e, relembrou o descaso
sofrido pelo sindicato ao longo dos tempos na luta por melhores condições para
os servidores, porém ressaltou que na administração atual houve um bom
diálogo que resultou em direitos aos trabalhadores. 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 Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços
Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura conjuntamente
reunidas examinando o Projeto de Lei nº 07, de 27 de fevereiro de 2020 que
“Dispõe sobre a criação de Fichas Orçamentárias, abertura de Crédito
Orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA” no valor de
R$500.000,00 destinadas à construção de fossas sépticas em domicílios na zona
urbana e rural do município; 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;
Milton Rodrigues de Mello votou pela aprovação do projeto; 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 oito votos favoráveis (encaminha-se). As
Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente
reunidas examinando o Projeto de Lei nº 08, de 09 de março de 2020 que
“Concede a Revisão Geral Anual aos Servidores Municipais 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; Milton
Rodrigues de Mello votou pela aprovação do projeto; 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;
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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 oito votos favoráveis (encaminha-se).
Terminado a Ordem do Dia, e não havendo mais matérias para deliberar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, convidou-os para a próxima
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 25 de março do corrente ano ás 19h00
horas e encerrou a sessão às 21h00. Para constar, eu, Secretário, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

5

