Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.
Aos dez dias do mês de novembro de 2021, realizou-se a 10º Sessão Ordinária
do 1º ano Legislativo da 18º 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 Senhor Presidente
Dourivaldo de Rosa Moreira. Secretariaram os vereadores 1º Secretário Sergio
Shindin Tawata e 2º Secretário Márcio Simões Bento. O Senhor Presidente
pediu ao 1º Secretário que fizesse a chamada regimental, o qual constatou a
presença total da edilidade. Deu-se início à sessão. A Ata da Sessão Ordinária
do dia 27 de outubro do corrente ano foi colocada em discussão e submetida à
deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. Passou-se
ao Expediente: Matérias do Senhor Prefeito Municipal: Ofício nº325/2021, de
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 39, de 05
de novembro de 2021 que “Dispõe sobre a Imprensa Oficial do Município,
institui o Boletim Oficial Eletrônico do Município – e-Bom como Diário Oficial
do Município e dá outras providências”; foi lido e encaminhado às Comissões
Competentes. Matérias dos Senhores Vereadores: Recurso – de autoria do
nobre edil Milton Câmara dos Santos que “Solicita informações ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal na forma que especifica”, foi lido e
encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Requerimentos de autoria do
vereador Milton Camara dos Santos: nº 13/2021 “Solicita informações ao
Senhor Prefeito Municipal na forma que especifica”; nº 14/2021 “Solicita
informações ao Senhor Prefeito Municipal na forma que especifica”; e nº
15/2021 “Solicita informações 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). Indicações de autoria dos vereadores Milton Camara dos
Santos, Edgar Ilek de Souza, Eduardo Leite da Silva, Rafael Gomes Jardim,
Henrique Nunes dos Santos e Carlos Alberto de Oliveira Medeiros: nº 38/2021
“Indica a manutenção e recapeamento na via que especifica”; nº 39/2021 “Indica
serviços de reparos e manutenção nas estradas que especificam”; e nº 40/2021
“Indica a manutenção e iluminação na praça que especifica”; as Indicações
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo).
Indicação de autoria do vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros: nº
41/2021 “Indica a manutenção nas estradas que especificam”; a Indicação foi
lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação de
autoria dos vereadores Edgar Ilek de Souza e Eduardo Leite da Silva: nº 42/2021
“Indica a instalação de câmeras de monitoramento de segurança na forma que
especifica”; a Indicação foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder
1

Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
Executivo). Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O vereador
Milton Camara dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença do VicePrefeito Valmir dos Santos e demais presentes; iniciou aludindo sobre uma
suposta ameaça que recebeu durante a última sessão onde um vereador lhe disse
que o considerava morto (a princípio não levou a sério, e iria relevar), porém
ontem (véspera da sessão) aludiu ter recebido uma ameaça de um fake nas redes
sociais cujo conteúdo dizia que o edil estava falando demais e por isso estava
considerado morto, por isso resolveu fazer um boletim de ocorrência a fim de
tranqüilizar aqueles que se preocupam e também para deixar registrado caso
aconteça algo com sua pessoa ou mesmo com a sua família; aludiu ainda que
esse mesmo vereador na sessão passada falou sobre conhecimento e, realmente
ele é bem conhecido no Tribunal de Contas, na Polícia Federal, no Ministério
Público, é conhecido como o vereador que “vive em outro mundo”, que não
consegue justificar os gastos desta Casa e teve as contas rejeitadas por conta
disso, recorreu e perdeu novamente por isso tem que pagar multa (contas
indefensáveis), essas são palavras do próprio Tribunal de Contas que ainda faz
um apelo onde diz que não podemos aceitar que a Câmara Municipal seja
conduzida desta maneira, por isso, pediu o apoio dos vereadores pois todos têm
a obrigação de limpar a imagem desta Câmara, e ressaltou que irá continuar
investigando toda e qualquer ato desonesto que houver dentro desta Casa de
Leis; teceu comentários sobre a emenda parlamentar oriunda do Deputado
Federal Paulinho da Força, no valor de R$100.000,00 destinada à saúde do
município, e, aproveitou para agradeceu ao apoio recebido por todos do Partido
Solidariedade que viabilizaram esse pedido; em relação às emendas
parlamentares aludiu que as mesmas são de extrema importância e ajudam o
município porém a função do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo e
não buscar recursos; teceu comentários sobre os Requerimentos nºs. 13, 14 e
15/2021, de sua autoria, e, as Indicações nºs. 38, 39 e 40/2021 explanando sobre
a importância das mesmas; finalizou aludindo que encaminhou para a Câmara
há alguns dias dois projetos de leis (um deles que trata sobre a queima de fogo
de artifícios), os quais haviam sido incluídos no roteiro da sessão anterior e
depois foram retirados provavelmente por conta de questões políticas, porém
afirmou que quem perde com isso é a população, por isso pediu apoio aos
demais vereadores. O vereador Henrique Nunes dos Santos fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou sua fala aludindo que foi
procurado pelos servidores municipais os quais estão preocupados com a
questão salarial, é sabido que foram dois anos difíceis por conta da pandemia e
também porque o governo federal fez uma lei congelando os reajustes nos
salários dos servidores entre outros benefícios, por isso aludiu que em conversa
com o Senhor Otávio Shimoda (Presidente da Associação dos Funcionários
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Públicos Municipais do Vale do Ribeira) gostaria de estar pedindo aos
vereadores que auxiliem o sindicato e os funcionários para que consigamos uma
agilidade maior nas tratativas e nos estudos que a Prefeitura Municipal tem que
fazer para que possamos no ano de 2022 amenizar as perdas salariais dos
funcionários; aludiu que está pedindo esta ajuda aos vereadores tendo em vista
que os mais antigos sempre tiveram ao lado do funcionalismo, por isso pediu ao
Senhor Presidente junto com os demais edis que endossem um documento ao
Senhor Prefeito Municipal solicitando reajuste aos servidores públicos
municipais e, aproveitando também pediu apoio para os funcionários do Poder
Legislativo na questão do reajuste; teceu comentários sobre a questão do
animais que ficam soltos pelas vias da cidade, cujo o problema é recorrente e
por isso foi procurado pelos moradores a fim de que o Poder Legislativo tome
alguma providência; teceu comentários sobre a emenda parlamentar oriunda do
Deputado Federal Paulo Teixeira, no valor de R$100.000,00 destinada à saúde
do município e do Deputado Federal Vicentinho no valor de R$100.000,00
destinada à educação. O vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros fez o
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo que no Pronto
Socorro aos finais de semana os médicos plantonistas têm receitado remédios de
alto custo aos pacientes com sintomas leve de infecção, e, essa situação tem sido
recorrente, vem passando despercebido e tem causado alguns transtornos à
população, por isso, pediu ajuda aos demais vereadores para juntos estarem
conversando com o Senhor Prefeito Municipal e o Diretor Municipal de Saúde
para que converse com os médicos para que tenham o bom senso de receitar
remédios que tenham em nossa farmácia; teceu comentários sobre a Indicação nº
41/2021 de sua autoria e sobre a Indicação nº 39/2021 de autoria dos vereadores
Milton Camara dos Santos, Edgar Ilek de Souza, Eduardo Leite da Silva, Rafael
Gomes Jardim, Henrique Nunes dos Santos e Carlos Alberto de Oliveira
Medeiros; endossou as palavras do edil Henrique Nunes dos Santos em relação
ao aumento salarial para os funcionários públicos municipais, e sugeriu que seja
feita a formação de uma comissão para estudar e avaliar a melhor maneira de
repor as perdas salariais. O vereador Sergio Shindin Tawata fez o uso da
palavra, agradeceu a presença do ex-vereador Paulo Hipólito, do Vice-Prefeito e
Diretor Municipal de Educação Valmir dos Santos e o público em geral; aludiu
que recebeu do ex-vereador Marco Antonio Melhado o pedido para que fosse
viabilizado sua exposição de produtos de laticínio na Feira do Agricultor que é
realizada aos sábados no pátio da estação, na qual aludiu ter conversado com o
Diretor Municipal da Agricultura Senhor Nelson Tanahara e também com o
Chefe de Desenvolvimento Produtivo Senhor Luiz Eduardo Pontes mais
conhecido como “Luizinho” e foi de pronto atendido; parabenizou a Empresa
APLAUSOS pela instalação e manutenção da iluminação pública na cidade e à
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empresa CEDRI pela excelente prestação de serviços; comentou sobre a
Empresa ELEKTRO a qual tem deixado a desejar na prestação dos seus serviços
e por isso pediu ao Senhor Presidente que marque uma reunião com o
representante da mesma para discutir e expor os problemas. 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; iniciou aludindo
que vai pedir para um funcionário fazer a convocação do representante da
ELEKTRO para uma reunião com os vereadores; endossou as palavras do edil
Henrique Nunes dos Santos em relação à reposição salarial dos funcionários
públicos municipais e aludiu que a Presidência estará disponível apoiando
(dentro da legalidade) no que for preciso para melhorar o salário dos mesmos;
em relação aos trabalhos realizados pela Presidência aludiu que está nessa Casa
de Leis há mais de doze anos, que caminha sozinho e que não precisa de
ninguém que pegue em sua mão para lhe guiar, diferente de um vereador desta
Casa que precisa aprender a caminhar sozinho e parar de ficar falando que vai
fazer e acontecer porque não tem feito nada além de ficar criticando o trabalho
feito pelos outros; comentou que o mesmo deve ir trabalhar, ir atrás de um
deputado para conseguir benefícios para o crescimento do município, pois é
melhor do que ficar usando a tribuna para falar besteira; aludiu ainda que se
buscarem seu nome nas redes sociais vão encontrar sua foto dizendo que foi
cassado, porém se tivesse sido cassado jamais estaria trabalhando à frente desta
Presidência; por isso os opositores precisam se conformar com isso e parar com
essa conversa besta; finalizou aludindo sobre o trabalho incansável do Chefe do
Poder Executivo que não mede esforços para ajudar o município e a população,
como exemplos podemos citar as benfeitorias que foram feitas nos bairros: Vila
Batista, Jardim Caju I e II, Água Parada, entre outros; ainda sobre o assunto
aludiu sobre o vandalismo ocorrido nas praças, no parquinho e no campo de
futebol do bairro Vila Batista, cujas benfeitorias foram feitas pela atual gestão,
e, que em breve terão manutenção e reparos. 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 24 de
novembro do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 20h22. Para
constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo
Senhor Presidente.
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