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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos vinte e três dias do mês de junho de 2021, realizou-se a 3º 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 
Henrique Nunes dos Santos. Secretariaram os vereadores 1º Secretário Sergio 
Shindin Tawata e 2º Secretário Márcio Simões Bento. O Senhor Presidente fez a 
chamada regimental, constatou a presença de oito vereadores, ausente o 
vereador Dourivaldo de Rosa Moreira por motivos pessoais. O Senhor 
Presidente deu início à sessão. A Ata da Sessão Ordinária do dia 09 de junho do 
corrente ano, teve sua leitura dispensada, conforme a Resolução nº. 38/2014 
desta Casa de Leis, foi colocada em discussão, na qual o vereador Henrique 
Nunes dos Santos fez o uso da palavra e aludiu que juntamente com outros edis 
identificou que a ata da sessão ordinária do dia 02 de junho de 2021 não teve o 
pedido de leitura dispensada, por isso solicitou à Secretaria desta Casa de Leis 
que proceda com devida alteração; aludiu ainda que está constando em ata (Ata 
extraordinária do dia 02 de junho) que a mesma foi aprovada pelos vereadores, 
porém confirmou através de uma gravação de vídeo transmitida pela internet 
que a ata não foi colocada em votação; por isso pediu que tanto a ata do dia 
02/06 quanto a ata do dia 09/06 sejam retificadas. Dando continuidade, a ata da 
sessão do dia 09 de junho foi colocada em votação e submetida à deliberação do 
Plenário, foi reprovada por 04 (quatro) votos contrários e 03 (três) votos 
favoráveis. Passou-se ao Expediente: Matérias dos Senhores Vereadores: 
Requerimento de autoria dos vereadores Henrique Nunes dos Santos, Edgar 
Ileck de Souza, Eduardo Leite da Silva, Milton Câmara dos Santos e Rafael 
Gomes Jardim: nº 08/2021 “Solicita informação ao Senhor Prefeito na forma 
que especifica”, o Requerimento foi lido, discutido e submetido à deliberação do 
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 
Indicações de autoria dos vereadores Henrique Nunes dos Santos, Edgar Ileck de 
Souza, Eduardo Leite da Silva, Milton Câmara dos Santos e Rafael Gomes 
Jardim: nº 13/2021 “Indicam a instalação de placa de identificação no Centro 
Multiuso Maria Luiza Myskiw Costa Oliveira”; e, nº 14/2021 “Indicam a 
sinalização de ponto de táxi da estação ferroviária”; as Indicações foram lidas, 
ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o 
Expediente passou-se ao Temário Livre . O vereador Milton Câmara dos 
Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo 
sobre a conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$100.000,00 (cem 
mil reais) oriunda do Deputado Federal Paulinho da Força a qual será destinada 
à Saúde; agradeceu a toda direção do Partido Solidariedade, o Presidente 
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Lázaro, o Secretário Fabinho, a Fátima (mais conhecida como Nega da APAE), 
o Dr. Marco Antonio Melhado, entre outros; aludiu sobre a visita da Deputada 
Federal Rosana Valle a qual disponibilizou dois benefícios para o município, 
sendo um kit Idoso no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) e um 
castra-móvel no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais); em 
relação à denúncia contra o vereador Henrique Nunes (realizada na última 
sessão) aludiu respeitar a dor da família e todo sofrimento pelo qual passaram, 
aludiu sentir muito por toda situação constrangedora e que não é o dono da 
verdade, porém entende que politizar o assunto também não era o caminho, já 
existe um inquérito policial e, portanto tem certeza que autoridades competentes 
irão investigar o caso, julgar e condenar os culpados; o que achou estranhou foi 
ver figuras políticas se aproveitando da situação tentando se promover com o 
ocorrido, e, paralelo à essa situação foi aberto outro processo contra o vereador 
Rafael Gomes Jardim a pedido do Diretor de Saúde Senhor Ranulfo Júlio 
Mariano Pereira, sendo que o vereador tem feito um ótimo trabalho junto a 
comunidade; nesse mesmo período fez um vídeo falando sobre a distribuição do 
Kit Merenda (o qual incomodou e teve muita repercussão); aludiu que não tem 
“rabo preso” com ninguém e portanto não muda seu voto nem por 
favorecimento e muito menos por intimidação; parabenizou os vereadores Edgar 
Ileck, Rafael Gomes Jardim e Eduardo Leite que também votaram naquilo que 
acreditam; o que vem incomodando de fato é a postura do vereador Henrique 
que vem cobrando, fiscalizando, isso realmente incomoda, inclusive o último 
vereador que esteve aqui e teve coragem de fiscalizar e cobrar foi cassado; 
aludiu ainda que é preciso respeitar o Regimento Interno, e não ficar entrando 
com projetos no dia da sessão ou mandar para os vereadores à noite na véspera, 
pois os mesmos precisam ser discutidos, estudado pelas comissões, para depois 
seguirem para votação; finalizou aludindo que não tem compromisso com 
políticos e sim com a população. O vereador Carlos Alberto de Oliveira 
Medeiros, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos, iniciou 
parabenizando o empenho do Diretor Municipal de Educação Paulo Eduardo 
juntamente com o Prefeito Municipal Senhor Eleazar Muniz Júnior na 
distribuição do Kit Merenda, e aludiu sobre as dificuldades enfrentadas na 
montagem da cesta básica para cada aluno; parabenizou o Prefeito Municipal 
Senhor Eleazar Muniz Júnior juntamente com a equipe do Fundo Social de 
Solidariedade pela conquista junto ao Governo Estadual de 400 (quatrocentas) 
cestas básicas que serão doadas à população; aludiu sobre a fala do vereador que 
o antecedeu referente a ter “rabo preso”, onde falou que nenhum dos vereadores 
desta Casa possuem o rabo preso com ninguém e, que se houver alguma coisa 
errada os vereadores não vão deixar passar; ainda sobre a questão da denúncia 
envolvendo o vereador Henrique Nunes dos Santos, aludiu que como Presidente 
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da Comissão de Redação e Justiça se ateve apenas aos aspectos formais da 
denúncia conforme o Regimento Interno; finalizou aludindo que a Câmara 
precisa ser unida e, se tiver investigação contra qualquer vereador a mesma 
precisa ser apurada. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; em relação à fala do edil Milton Câmara 
referente a não ter o rabo preso, aludiu que tem cumprido suas obrigações com a 
legislação, e, na reunião passada não julgou ninguém, aludiu que jamais ofendeu 
alguém e sempre procura o diálogo para resolver as questões, por isso se 
colocou à disposição para conversar e falou sobre a importância dos vereadores 
estarem unidos. O vereador Márcio Simões Bento, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; parabenizou o Prefeito Municipal Senhor Eleazar 
Muniz Junior pelo início das obras de pavimentação da Rua Ver. Firmino José 
da Costa; parabenizou o Diretor Municipal de Saúde Senhor Ranulfo Julio 
Mariano Pereira pela campanha de vacinação contra covid-19 para os 
trabalhadores do comércio; teceu comentários sobre o excelente trabalho que 
vem realizando o Coordenador do Meio Ambiente Professor Adilson José Costa 
Oliveira, o Coordenador da Defesa Civil Fernando Aurélio, a Coordenadora de 
Convênios Denise Ribeiro da Silva, entre outros. O vereador Edgar Ikeck de 
Souza fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; em relação à 
denúncia contra o vereador Henrique Nunes dos Santos ocorrida na sessão 
passada, aludiu que não tira a razão da indignação do Senhor Joanil dos Santos 
(pai da moça que foi atropelada), porém o condutor do veículo é quem deverá 
ser responsabilizado, julgado e que pague pelos seus atos; comentou que 
juntamente com o edil Eduardo Leite conseguiram uma emenda parlamentar no 
valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) junto ao Deputado Estadual 
Paulo Corrêa Junior, a qual será destinada à pavimentação e drenagem da Rua 
Sueli Paganini Ribeiro, na qual agradeceu ao Senhor Prefeito Municipal por tê-
los acompanhado até o escritório do Deputado; parabenizou o Senhor Prefeito 
Municipal e toda sua equipe pela iniciativa da Feira do Agricultor Rural que 
acontece todas os finais de semana, onde na ocasião convidou os vereadores 
para estarem prestigiando a mesma; aludiu que fizeram um trabalho de 
fiscalização nas obras da Escola Municipal Dirceu Rovari e na Praça do 
Basquete ao lado do Campo Municipal, onde foram encontradas algumas 
divergências em relação ao Memorial Descritivo as quais foram informadas ao 
Engenheiro Jeferson Serradilha Diretor Municipal de Obras e as mesmas foram 
resolvidas; ainda sobre o assunto, aludiu que fiscalizaram a manutenção dos 
ônibus escolares do Departamento Municipal de Educação, e, o escritório da 
Empresa Milenium, localizada no bairro da Vila Sorocabana, onde foi 
constatado que o local não possui banheiro, não tem materiais básicos, etc, ou 
seja não possui as mínimas condições de trabalho para os funcionários, onde foi 
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questionado ao encarregado da empresa Senhor Abílio quem eram os 
responsáveis pela mesma, na qual foi falado que o Senhor Felipe Jacques era um 
dos sócios; ainda sobre o assunto aludiu que trata-se de uma situação muito 
grave tendo em vista que nessa Casa na gestão anterior o ex-vereador Senhor 
José Roberto Esteves falou que a esposa do Senhor Felipe Jacques era dona da 
empresa Center Mix (que na época tinha contrato de manutenção dos veículos 
com a Prefeitura Municipal), por isso aludiu ser preciso buscar a verdade pois o 
Senhor Felipe Jacques trabalha na empresa AUDIPAM a qual presta serviços de 
auditoria para esta Casa de Leis e também para a Prefeitura (nas áreas 
administrativas, contábeis e de compras), e, essa situação é  muito grave, devido 
a possibilidade de manipulação de documentos, por isso, pediu ajuda aos 
vereadores na fiscalização dessa situação; finalizou parabenizando a atitude e 
postura dos vereadores em relação à sessão anterior, pois mesmo sendo atacados 
e xingados, ficaram firmes e fizeram o que é certo, pois o objetivo é defender os 
interesses da população. O vereador Rafael Gomes Jardim, fez o uso da 
palavra, agradeceu a presença de todos; endossou as palavras do edil Milton 
Câmara dos Santos em relação ao Kit Idoso e o castra-móvel doados pela 
Deputada Federal Rosana Valle ao nosso município; aludiu sobre a situação dos 
estudantes universitários do município que estão com dificuldades em relação ao 
transporte que faz o horário de volta para casa (23 horas), por isso pediu apoio 
aos demais edis para tentar solucionar esse problema; agradeceu ao apoio que 
tem recebido dos munícipes e de sua família e aludiu que vai reverter em 
trabalho toda palavra contrária à sua pessoa. O Senhor Presidente pediu ao 1º 
Secretária para ocupar seu lugar afim de poder fazer o uso da tribuna livre. O 
vereador Henrique Nunes dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; iniciou aludindo sobre a importância das Indicações nº 
13/2021 que “Indicam a instalação de placa de identificação no Centro Multiuso 
Maria Luiza Myskiw Costa Oliveira”, de sua autoria juntamente com o edil 
Eduardo Leite; e nº 14/2021 que “Indicam a sinalização de ponto de táxi da 
estação ferroviária”, de sua autoria juntamente com os edis Milton Camara, 
Eduardo Leite, Edgar Ileck e Rafael Gomes; parabenizou o Prefeito Municipal 
Senhor Eleazar Muniz Junior e toda equipe envolvida e responsável pela entrega 
do kit merenda (um kit por aluno) em parceria com os agricultores rurais que 
acontecerá amanhã (dia 24 de junho); aludiu sobre a manutenção nas unidades 
escolares (Escola Municipal de Manoel de Nóbrega, Agnelo Leandro Pereira, 
Claudio Marietto – Cacau, Amoreiras, entre outras) do município, onde 
parabenizou a iniciativa do Diretor Municipal de Educação Paulo Eduardo Alves 
Ferreira; aludiu sobre o incansável trabalho realizado pelo Vice-Prefeito Valmir 
dos Santos, o qual não mede esforços para ajudar a população, principalmente 
nas questões das estradas rurais, pois conhece de perto a necessidade dos 
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moradores que residem em locais distantes; aludiu sobre a sessão passada, onde 
um vereador se exaltou e com grosseria se equivocou em algumas palavras 
dizendo para os vereadores irem trabalhar, sendo que todos estão fazendo suas 
correrias em prol de benefícios para o município, e, ainda assim os vereadores 
precisam mostrar trabalho para a população e não para o vereador; aludiu ainda 
que não é assim que se resolvem as coisas (com gritos, grosserias, nem 
diminuindo vereador), tudo isso será combatido com seriedade, trabalho e 
coerência e, o diálogo e o debate saudável refletem a democracia; teceu 
comentários sobre o Projeto Gabinete Itinerante no qual os vereadores visitam 
os bairros, se reúnem com os moradores para discutir e resolver os diversos 
problemas existentes nos referidos locais. Terminado o temário livre, e não 
havendo matérias para Ordem do Dia,  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 realizar-se no 
dia 11 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.  

 


