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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos onze dias do mês de agosto de 2021, realizou-se a 4º 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 fez a chamada 
regimental, constatou a presença total da edilidade. Deu-se início à sessão. A 
Ata da Sessão Ordinária do dia 09 de junho e a Ata da Sessão Ordinária do dia 
23 de junho todas do corrente ano foram discutidas e submetidas à deliberação 
do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. O Senhor 
Presidente comunicou que foi protocolizado nesta Casa o processo TC nº 
004797.989.19-1 do Prefeito Municipal Eleazar Muniz Junior referente às 
contas anuais de 2019, conforme artigo 240 §1º do Regimento Interno, já foi 
encaminhado às Comissões de Finanças e Orçamento. Passou-se ao Expediente: 
Matérias do Senhor Prefeito Municipal: Ofício nº178/2021, de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 21, de 25 de junho 
de 2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pedro de Toledo 
para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências”; foi lido na qual o 
edil Márcio Simões Bento 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 nº179/2021, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 22, de 25 de junho de 2021 que 
“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 
orçamentária para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências”; foi 
lido na qual o edil Márcio Simões Bento 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 nº197/2021, de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 24, de 13 de julho 
de 2021 que “Dispõe sobre a denominação de Logradouro Público a Rua Pastor 
Edmundo Antunes de Aguiar e dá outras providências”; foi lido na qual o edil 
Márcio Simões Bento 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 nº210/2021, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 
encaminha Projeto de Lei nº 25, de 03 de agosto de 2021 que “Dispõe sobre a 
denominação de próprio público como Espaço de Esporte e Lazer José Carlos de 
Lyra – Professor Lyra e dá outras providências”; foi lido na qual o edil Márcio 
Simões Bento solicitou que fosse colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido 
foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado e encaminhado à Ordem 
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do Dia. Ofício nº211/2021, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 
encaminha Projeto de Lei nº 26, de 03 de agosto de 2021 que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA”; foi 
lido e encaminhado às Comissões Competentes. Matérias dos Senhores 
Vereadores: Projeto de Lei nº 27/2021 de autoria dos nobres edis Sergio 
Shindin Tawata, Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, Dourivaldo de Rosa 
Moreira e Márcio Simões Bento que “Dispõe sobre a denominação de 
logradouro público Praça Melchiades Paixão de Oliveira e dá outras 
providências”; foi lido na qual o edil Márcio Simões Bento solicitou que fosse 
colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação do 
Plenário, foi reprovado por 05 (cinco), encaminha-se às Comissões 
Competentes. Requerimento de autoria do vereador Márcio Simões Bento: nº 
09/2021 “Encaminha justificativa de ausência em Sessão Extraordinária 
realizada em 09 de março de 2021”, 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 10/2021 “Encaminha justificativa de ausência em Sessão 
Ordinária realizada em 23 de junho de 2021”, o Requerimento foi lido, discutido 
e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 
edilidade (encaminha-se). Indicação de autoria dos vereadores Edgar Ileck de 
Souza, Eduardo Leite da Silva, Henrique Nunes dos Santos, Milton Câmara dos 
Santos e Rafael Gomes Jardim: nº 15/2021 “Indicam a implantação do 
Equipamento Poupa Tempo Municipal”; a Indicação foi lida, ciente a Casa 
(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o Expediente passou-
se ao Temário Livre . O vereador Henrique Nunes dos Santos fez o uso da 
palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou parabenizando o funcionário da 
Prefeitura Municipal Senhor Sivaldo Miguel dos Santos conhecido como 
“Bigode” pelo excelente trabalho que vem realizando à frente do Programa 
Frente de Trabalho; aludiu que juntamente com o edil Milton Camara foram 
conhecer a cidade de Porto Feliz/SP a qual implementou o Poupa Tempo 
Municipal e oferece vários serviços tais como emissão de documentos, etc; 
aludiu também que conheceram a Casa do Empreendedor o qual oferece 
formalização, capacitação e acesso ao crédito aos empreendedores através do 
Banco do Povo, e, aproveitou para externar seus agradecimentos ao Prefeito 
Municipal da referida cidade Senhor Rômulo Rippa o qual os recebeu muito 
bem; ainda sobre o assunto comentou que baseada nessa visita elaborou junto 
aos edis Edgar Ileck de Souza, Eduardo Leite da Silva, Milton Câmara dos 
Santos e Rafael Gomes Jardim a Indicação nº 15/2021 que “Indicam a 
implantação do Equipamento Poupa Tempo Municipal”, e espera que o Senhor 
Prefeito Municipal estude uma forma de ofertar esse serviço à população; aludiu 
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que esteve visitando o espaço construído na Escola Municipal Agnelo Leandro 
Pereira, em homenagem à memória da Senhora “Sonia Maria Paganini 
Marietto”, onde aproveitou para parabenizar a Diretora da referida escola 
Senhora Claudia Marietto (idealizadora do projeto), o Senhor Prefeito Municipal 
Eleazar Muniz Junior e o Diretor Municipal de Educação Senhor Paulo Eduardo 
Alves Ferreira; comentou que esteve participando da sessão realizada na Câmara 
Municipal Itariri, com o objetivo de verificar como é feito a transmissão ao vivo 
das sessões a qual proporciona mais transparência ao poder público, por isso, 
alegou que darão continuidade nas tentativas de implantar esse sistema nesta 
Casa de Leis, o qual é de suma importância tanto para a população como 
também para os vereadores que por vezes precisam rever o que foi dito na 
sessão (pois nem todos tem acesso às gravações feitas na Câmara) mas 
infelizmente tem dificuldade na autorização de qualquer documento dentro desta 
Casa; ainda sobre o assunto, aludiu que fizeram um pedido para a implantação 
desse sistema (transmissão das sessões) mas o mesmo foi negado devido a 
inviabilidade orçamentária, porém essa justificativa é incoerente, pois não tem 
dinheiro para dar transparência e publicidade às sessões legislativas mas tem 
dinheiro para contratar serviços de controle de acesso (numa Câmara que não 
tem estatística de roubo nem de vandalismo); comentou que considera esse tipo 
de despesa desnecessária e incoerente, principalmente nesse período de 
pandemia e de dificuldades financeiras; ainda sobre o assunto aludiu que foi 
contratada uma empresa por quase R$80.000,00 para controlar o acesso ao 
perímetro da Câmara, e, questionou o motivo pelo qual não foi dado publicidade 
à contratação da mesma, o porquê da empresa emitir nota fiscal de serviços no 
valor total do mês com apenas 16 (dezesseis) dias de vigência; o porquê da 
Presidência ordenar o pagamento no valor de R$6.740,00 à empresa sem que a 
mesma tivesse prestado os serviços do mês; num desabafo, falou que talvez a 
justificativa disso seja porque segundo o Tribunal de Contas o ordenador das 
despesa desta Câmara parece viver em outro mundo; finalizou aludindo que já 
informou aos órgãos fiscalizadores (Tribunal de Contas e Ministério Público) e 
que continuarão atentos para que as irregularidades sejam apuradas e em caso 
positivo não fiquem impunes. O vereador Milton Câmara dos Santos fez o 
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre o trabalho coletivo 
que tem feito junto aos outros vereadores, sempre pensando no bem comum da 
população; comentou que esteve junto a Presidente da CETESB Senhora 
Patricia Iglecias, buscando soluções para os problemas relacionados ao esgoto 
que fica a céu aberto no bairro Morro Branco, entre outros locais; comentou que 
estiveram em Cubatão conversando com o Diretor Regional do DER Senhor 
Orlando Morgado Junior, acerca dos problemas relacionados ao trevo da cidade, 
pois devido a retirada das lombadas eletrônicas o risco de acidentes voltou a 
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crescer; aludiu sobre o projeto “Gabinete Itinerante” o qual tem sido muito 
importante devido as visitas que são feitas nos bairros verificando de perto a 
necessidade dos moradores locais e depois são repassadas ao Poder Executivo 
essas demandas; endossou as palavras do edil que o antecedeu em relação à 
Indicação nº 15/2021 que “Indicam a implantação do Equipamento Poupa 
Tempo Municipal”, onde falou sobre a importância desses serviços para a nossa 
população; parabenizou o trabalho que os vereadores vem realizando onde 
destacou que cada um tem sua vocação, e, ressaltou o trabalho técnico que vem 
sendo realizado pelo vereador Henrique Nunes dos Santos o qual tem dado todo 
suporte necessário para a realização dos trabalhos legislativos; aludiu sobre a 
rejeição das contas do Poder Legislativo referente ao exercício de 2019, onde 
ressaltou o grande número de indícios de improbidade (possível dano ao erário, 
possível desvio de dinheiro público, falta de controle no abastecimento dos 
veículos, pagamentos à mais, contratações malucas, etc) apontados pelo 
Tribunal de Contas, o qual acatou as denúncias feitas pelo ex-vereador José 
Roberto Esteves, e julgou indefensáveis as contas; ainda sobre o assunto aludiu 
que esta situação envergonha o nosso município; endossou as palavras do edil 
que o antecedeu em relação à contratação da empresa responsável pelo acesso ao 
perímetro da Câmara Municipal e finalizou aludindo que não estão coniventes 
com essa situação, inclusive juntamente com os edis Edgar Ileck de Souza, 
Eduardo Leite da Silva, Rafael Gomes Jardim e Henrique Nunes dos Santos 
fizeram uma denúncia tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Contas 
das supostas irregularidades, e aproveitou para pedir o apoio dos demais 
vereadores. O vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, fez o uso da 
palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou sua fala pedindo desculpas aos 
vereadores Henrique, Rafael, Milton, Edgar e Eduardo, pois foi entregue a ele 
(como Presidente da Comissão de Justiça e Redação) há alguns dia atrás um 
Projeto de Lei dando nome de Luiz Aurélio (pai do Fernando Aurélio que é 
funcionário antigo na Prefeitura Municipal) e outro dando nome a uma Rua 
situada no bairro Ribeirão do Luiz I, onde por um desencontro de informações 
acabou não encaminhando ao Presidente, e, explicou que o Projeto precisa ser 
protocolado na Secretaria a qual vai encaminhar para o Presidente e o mesmo 
decide se entra ou não na pauta; parabenizou o Prefeito Municipal Senhor 
Eleazar Muniz Junior pela reforma que está sendo realizada no Campo 
Municipal da Vila Batista, cuja inauguração será provavelmente no dia 26 de 
setembro do corrente ano com a presença do veterano do time do Santos Futebol 
Clube; finalizou aludindo sobre uma fala do vereador Milton Camara dos Santos 
feita na sessão passada onde aludiu que teria que fazer uma investigação para 
apurar sobre vereador que não possui domicílio no município; sobre o assunto 
comentou que se não tivesse domicilio eleitoral no município já teria sido 
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cassado em outros tempos, e aproveitou para contar sua história pois é nascido 
na cidade há 63 anos e possui residência; aludiu que os vereadores não podem 
agir com covardia e levantar determinados assuntos que não são verdadeiros; 
comentou que há alguns meses atrás o próprio vereador Milton Camara o 
procurou pedindo a casa emprestada para fazer uma festa com amigos e 
familiares, e agora vem denegrir a imagem do mesmo dizendo não possuir  casa 
na cidade; é preciso agir com respeito e usar a tribuna com responsabilidade. O 
vereador Rafael Gomes Jardim, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos; agradeceu ao Prefeito Municipal Senhor Eleazar Muniz Junior pelo 
atendimento dos pedidos da população; aludiu sobre o computador da Junta 
Militar que está com pane e está dificultando o alistamento dos jovens do nosso 
município; comentou que esteve participando de uma reunião juntos aos demais 
vereadores na Câmara Municipal de Itanhaém para tratar sobre a duplicação da 
rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na qual se mostrou a favor da duplicação 
porém esses investimentos não poderão afetar o bolso dos nossos munícipes; 
agradeceu a Empresa Valle Sul por ter atendido o pedido dos nossos estudantes 
e trabalhadores, acrescentando o horário de 22h40 na volta de Peruíbe para 
Pedro de Toledo; teceu comentários sobre o Projeto de Lei nº27/2021 que 
“Dispõe sobre a denominação de logradouro público Praça Melchiades Paixão 
de Oliveira e dá outras providências” onde aludiu que o mesmo precisa ser 
estudado e discutido pois a praça já possui nome. O vereador Sergio Shindin 
Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou sobre a 
importância da sociedade organizada para o desenvolvimento do município; 
comentou sobre o trabalho realizado pela comunidade do bairro Manoel de 
Nóbrega, onde ajudaram na manutenção das estradas rurais e roçadas; comentou 
que através da sociedade civil organizada é possível realizar bons trabalhos para 
a população; teceu comentários sobre o Projeto de Lei nº 24, de 13 de julho de 
2021 que “Dispõe sobre a denominação de Logradouro Público a Rua Pastor 
Edmundo Antunes de Aguiar e dá outras providências” e falou de sua 
importância; comentou sobre o Projeto de Lei nº 27/2021 de sua autoria 
juntamente com os nobres edis Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, Dourivaldo 
de Rosa Moreira e Márcio Simões Bento que “Dispõe sobre a denominação de 
logradouro público Praça Melchiades Paixão de Oliveira e dá outras 
providências”, onde aludiu que existe a legalidade e o bom senso, e, a 
homenagem feita é justa tendo em vista todo o trabalho realizado pelo 
homenageado à comunidade do bairro Três Barras; aludiu com muita satisfação 
e alegria sobre a formatura da primeira turma da Univesp (Universidade de São 
Paulo) instalada no nosso município, a qual será realizada no dia 11 de setembro 
do corrente ano. O Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que ocupasse o 
lugar para que possa fazer o uso da tribuna livre. O vereador Dourivaldo de 
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Rosa Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou 
falando sobre a reprovação da ata da sessão ordinária realizada no dia 09 de 
junho do corrente ano, que aconteceu devido a imprudência e incompetência do 
Presidente que o substituiu na sessão passada, pois a mesma não continha erros e 
nem falhas; comentou que na sessão onde esteve ausente o vereador que o 
substituiu falou sobre o ex-vereador que foi cassado injustamente, etc, o edil 
defendeu o ex-vereador que foi cassado pela Câmara Municipal (aprovado pelo 
Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça e em todas as instâncias), o 
vereador defendido utilizou o carro oficial para ir até o Motel, então ele que 
responda pelos atos; aludiu que os ofícios e requerimentos de autoria dos 
vereadores solicitando informações sobre os trabalhos da Câmara devem ser 
endereçados à sua pessoa (tudo deve ser do conhecimento da Presidência) e não 
aos funcionários, pois é ele quem dá a resposta final e, a mesma será dada no 
tempo correto; em relação à contratação de empresa de acesso ao prédio da 
Câmara (que foi citado e questionado pelo vereador) aludiu que a resposta já foi 
dada ao Ministério Público e quanto ao questionamento do porque ter feito 
aludiu que a Presidência é dele, e, se um dia o vereador tiver a capacidade de ser 
Presidente que faça do seu jeito (desde que dentro da legalidade);  em relação à 
sessão ser transmitida ao vivo aludiu que não vê necessidade para isso, ainda 
mais para ficar transmitindo vereadores contando mentiras; comentou que esteve 
juntamente com seus advogados no Tribunal de Contas, cuja reunião foi muito 
proveitosa e esclarecedora, e sua defesa já está sendo providenciada; comentou 
que os vereadores Edgar e Eduardo solicitaram o carro oficial para ir até São 
Paulo  participar de reuniões com seus Deputados em busca  de recursos, onde 
deixou claro que todas as vezes que algum vereador precisar buscar recursos 
para o município pode contar com esta Presidência; parabenizou o trabalho 
incansável realizado pelo Prefeito Municipal Senhor Eleazar Muniz Junior. 
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 e, Educação, Cultura, Assistência Social, Esportes e Turismo 
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 21, de 25 de junho de 
2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pedro de Toledo 
para o quadriênio de 2022 a 2025 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: Milton Camara dos 
Santos votou pela aprovação do projeto; Edgar Ilek de Souza votou pela 
aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou pela 
aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim votou pela aprovação do projeto; 
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Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Henrique Nunes dos 
Santos votou pela aprovação do projeto; Marcio Simões Bento 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, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades 
Privadas, Meio Ambiente e Agricultura e, Educação, Cultura, Assistência 
Social, Esportes e Turismo conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei 
nº 22, de 25 de junho de 2021 que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 
2022, 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: Milton Camara dos Santos votou pela aprovação do 
projeto; Edgar Ilek de Souza votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de 
Oliveira Medeiros votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim votou 
pela aprovação do projeto;  Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do 
projeto; Henrique Nunes dos Santos votou pela aprovação do projeto; Marcio 
Simões Bento votou pela aprovação do projeto e Sergio Shindin Tawata votou 
pela aprovação do projeto, sendo aprovado por oito votos favoráveis 
(encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação reunida examinando o 
Projeto de Lei nº 24, de 13 de julho de 2021 que “Dispõe sobre a denominação 
de Logradouro Público Rua Pastor Edmundo Antunes de Aguiar 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: 
Milton Camara dos Santos votou pela aprovação do projeto; Edgar Ilek de Souza 
votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou 
pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim votou pela aprovação do 
projeto;  Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Henrique 
Nunes dos Santos votou pela aprovação do projeto; Marcio Simões Bento votou 
pela aprovação do projeto e Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação do 
projeto, sendo aprovado por oito votos favoráveis (encaminha-se). A Comissão 
de Justiça e Redação reunida examinando o Projeto de Lei nº 25, de 03 de 
agosto de 2021 que “Dispõe sobre a denominação de próprio público como 
Espaço de Esporte e Lazer José Cardoso de Lyra – Prof. Lyra 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: Milton Camara dos Santos votou pela aprovação do projeto; Edgar Ilek 
de Souza votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros 
votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim votou pela aprovação do 
projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Henrique 
Nunes dos Santos votou pela aprovação do projeto; Marcio Simões Bento votou 
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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 agosto do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a 
sessão às 21h15. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 


