Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2021, realizou-se a 11º 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 10 de novembro 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 nº329/2021, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que
encaminha Projeto de Lei nº 40, de 18 de novembro de 2021 que “Dispõe sobre
abertura de Crédito Orçamentário, e devidas alterações no PPA, LDO e LOA”;
foi lido na qual o edil Márcio Simões Bento pediu para ser colocado na pauta da
Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado e
encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº330/2021, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 41, de 22 de novembro de 2021 que
“Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar, e dá outras providências”; foi
lido na qual o edil Márcio Simões Bento pediu para ser colocado na pauta da
Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado e
encaminhado à Ordem do Dia. Matérias dos Senhores Vereadores: Indicações
de autoria dos vereadores Milton Camara dos Santos, Edgar Ilek de Souza,
Eduardo Leite da Silva, Rafael Gomes Jardim e Henrique Nunes dos Santos: nº
43/2021 “Indica a manutenção e recapeamento na avenida que especifica”; nº
44/2021 “Indica a manutenção e iluminação da praça que especifica”; nº
45/2021 “Indica serviços de reparos e manutenção na estrada que especifica”; nº
46/2021 “Indica manutenção/reparos no asfalto da via que especifica”, e nº
47/2021 “Indica a obrigatoriedade de reparos aos danos causados pela empresa
que especifica”; as Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao
Chefe do Poder Executivo). Indicações de autoria do vereador Rafael Gomes
Jardim: nº 48/2021 “Indica a manutenção na ponte do Bairro Colina Verde”, e nº
49/2021 “Indica a manutenção da via que especifica”; 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 Camara dos
Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença do Vice-Prefeito e atualmente
Diretor Municipal de Educação Valmir dos Santos, dos ex-vereadores Camilo e
Paulo Hipólito, do Senhor Neto que é suplente e líder comunitário do bairro
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Cerâmica, do Professor Adriano, e demais presentes; teceu comentários sobre as
Indicações nºs. 43 a 47/2021 de sua autoria juntamente com os edis Edgar Ilek
de Souza, Eduardo Leite da Silva, Rafael Gomes Jardim e Henrique Nunes dos
Santos, na qual expôs as necessidades e urgência na realização das mesmas;
aludiu que no dia 15 de novembro do corrente ano foi realizado o Festival dos
Meninos de Ouro (escolinha de futebol do bairro Vila Sorocabana), o qual foi
transmitido pelo Soro da TV CDM e pelo Roger Bite da Rádio ESSA FM; ainda
sobre o assunto agradeceu ao convite recebido, parabenizou toda a diretoria pela
realização do evento, falou sobre a participação de crianças e adolescentes de
vários bairros e sobre a importância desses projetos sociais para a sociedade,
pois além de ajudar na educação também melhora o comportamento escolar;
comentou que participou do 6º Congresso do MBL, e ficou admirado por ter
recebido o convite de dois jovens do Vale do Ribeira (Gabriel Ferreira de Iguape
e Rafael Mainardes de Ilha Comprida) os quais conheceu através das redes
sociais e que o surpreendeu pelo interesse dos mesmos em debater idéias,
políticas públicas, projetos, etc; teceu comentários sobre o Projeto de Lei nº
39/2021 que “Dispõe sobre a criação da Imprensa Oficial do Município, institui
o Boletim Oficial Eletrônico do Município – e-Bom como Diário Oficial do
Município e dá outras providências”, na qual aludiu que tem dúvidas em relação
à necessidade e importância do mesmo devido algumas contradições e
divergências encontradas na justificativa do projeto, entre elas a publicação de
atos oficiais do município (leis, portarias, decretos, etc) sendo que essas
informações já são publicadas tanto no site da Prefeitura Municipal quanto no
site da Câmara Municipal, por isso aludiu acreditar que esse projeto seja apenas
um pretexto para gastar dinheiro público e contratar mais um serviço
desnecessário, pois a transparência dos atos oficiais não é uma prioridade deste
governo, haja vista os recorrentes apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas
em relação à falta de publicidade de alguns atos e contratos; ainda sobre o
assunto aludiu que vai votar conforme sua consciência e que o tempo dirá se seu
posicionamento era correto ou não. O vereador Rafael Gomes Jardim fez o
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre as
Indicações nº 48/2021 que “Indica a manutenção da ponte do Bairro Colina
Verde” e nº 49/2021 que “Indica a manutenção da via (Rua São Carlos no bairro
Fazenda São José) que especifica”, na qual expôs a importância e necessidade
das mesmas; ainda sobre o assunto aproveitou para solicitar ao Chefe do Poder
Executivo e também ao Diretor Municipal de Obras que dêem mais atenção às
estradas rurais do município pois as mesmas estão abandonadas; agradeceu ao
Senhor Paulo funcionário da empresa terceirizada Construlaser (que presta
serviços para a SABESP) por ter atendido seu pedido e ter feito o recapeamento
do asfalto em alguns buracos realizados pela SABESP. O vereador Henrique
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Nunes dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou
sua fala aludindo sobre as obras do município, cujo trabalho tem rendido frutos,
entre eles podemos citar a pavimentação da Rua José Firmino da Costa (pedido
feito pela população e por diversos vereadores desta Casa de Leis), onde alegou
ficar muito feliz quando as coisas começam a caminhar e beneficiar a
população; falou sobre a construção da Escola Municipal das Três Barras, a qual
está acontecendo de uma maneira rápida, onde parabenizou o Departamento
Municipal de Obras, o Senhor Eleazar Muniz Junior Prefeito Municipal e o
Diretor Municipal de Educação Senhor Valmir dos Santos pelo empenho; aludiu
sobre a reforma no Terminal Rodoviário Municipal a qual está sendo feita em
parceria com o Banco Desenvolve, e que já está próximo do fim; comentou
sobre os reparos e manutenção que estão sendo feitos no playground que fica ao
lado da Prefeitura Municipal, pois além de dar uma melhor aparência ao local
também traz mais segurança para as crianças; parabenizou os funcionários da
empresa Millenium pela limpeza, varrição e roçada das ruas do centro da cidade
e também pela pintura das guias e sarjetas; comentou sobre a importância da
Lei Municipal nº 1.118/2009 de autoria do ex-vereador Eliel Eletricista que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de 70% de mão de obra local
pelas empresas contratadas para prestação de serviço pela Prefeitura de Pedro de
Toledo”, e ressaltou que nas obras acima citadas foram utilizadas mão de obra
do município; finalizou deixando um abraço aos companheiros e companheiras
do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, representado na sessão
pelo Vice-Presidente Senhor Edson, na qual aludiu ser muito importante a
parceria do partido com o mandato dos vereadores. O vereador Edgar Ilek de
Souza fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo
sobre as obras no município citadas pelos vereadores que o antecedeu e ressaltou
sobre a Rua Antonio Andreoli (esquina da Pastelaria do Trevo) a qual já possui
uma ordem de serviço oriunda de verbas conquistadas através do Deputado
Federal Alexandre Leite e Deputado Estadual Milton Leite Filho, e, em breve
será asfaltada; ainda sobre o assunto, parabenizou o engenheiro Jeferson
Serradilha pela elaboração do projeto, a funcionária Denise do setor de
Convênios, a funcionária Karen do setor de licitação, o Senhor Eleazar Muniz
Junior Prefeito Municipal, o vereador Eduardo Leite, e o Presidente desta Casa
de Leis Senhor Dourivaldo de Rosa Moreira, os quais foram indispensáveis na
realização desse projeto; aludiu sobre a manutenção da Escola Municipal PicaPau, e parabenizou o excelente trabalho que vem sido realizado pelo Diretor
Municipal da Educação Senhor Valmir dos Santos. O vereador Márcio Simões
Bento fez o uso da palavra, agradeceu a presença do público em geral; iniciou
agradecendo ao Prefeito Municipal Senhor Eleazar Muniz Júnior juntamente
com o Engenheiro Jeferson Serradilha Diretor do Departamento Municipal de
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Obras e toda sua equipe pelos trabalhos que tem sido realizado nos bairros do
município, onde inclusive pôde acompanhar alguns deles, e, entre os quais a
manutenção (reparos no sistema de drenagem, colocação de tubos, etc) que vem
sendo feita na Estrada Municipal de Manoel de Nóbrega; a pavimentação da Rua
Ver. Firmino José da Costa, onde aludiu que apesar dos transtornos, das críticas
recebidas e das surpresas que surgiram (as quais não estavam previstas no
projeto), a obra está seguindo com sucesso; finalizou aludindo que criticar é
muito fácil, o difícil é ser homem, reconhecer e agradecer. 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; endossou as
palavras do edil Henrique Nunes dos Santos em relação à Lei Municipal nº
1.118/2009 de autoria do ex-vereador Eliel Eletricista que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de utilização de 70% de mão de obra local pelas empresas
contratadas para prestação de serviço pela Prefeitura de Pedro de Toledo”, na
qual aludiu que foi uma excelente iniciativa e que vem ajudando muito a
população; aludiu sobre os trabalhos realizados no município, onde de duas a
três vezes por semana tem sido feito reparos e manutenções nos bairros;
comentou sobre a pavimentação da Rua Ver. Firmino José da Costa, cuja obra
tanto foi acompanhada pelos vereadores como também solicitada pelos mesmos
através de emendas parlamentares junto aos seus Deputados; ainda sobre o
assunto aludiu sobre as críticas recebidas as quais são sem importância, pois são
oriundas de aventureiros que simplesmente querem pegar carona no esforço dos
outros. 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 e
Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº
36/2021 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que “Estima a Receita e fixa a
Despesa do município de Pedro de Toledo paro o exercício de 2.022”; opinam
favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer do Projeto foi lido, foi discutido
e submetido à votação nominal de maioria absoluta dos membros, 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; Henrique Nunes dos Santos votou pela
aprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto;
Rafael Gomes Jardim 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 pela edilidade
(encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação reunida examinando o
Projeto de Lei nº 39/2021 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que “Dispõe
sobre a criação da Imprensa Oficial do Município, institui o Boletim Oficial
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Eletrônico do Município – e-Bom como Diário Oficial do Município e dá outras
providências”; opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer do
Projeto foi lido, foi discutido e submetido à votação nominal de maioria absoluta
dos membros, na qual os edis: Milton Camara dos Santos votou pela reprovação
do projeto; Edgar Ilek de Souza votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto
de Oliveira Medeiros votou pela aprovação do projeto; Henrique Nunes dos
Santos votou pela aprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela
aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim 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 sete votos favoráveis pela
edilidade contra um voto contrário (encaminha-se). As Comissões de Justiça e
Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Cultura, Assistência Social,
Esportes e Turismo conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 40,
de 18 de novembro de 2021 que “Dispõe sobre abertura de Crédito
Orçamentário, e devidas alterações no PPA, LDO e LOA”, no valor de
R$34.533,60 destinado à realização do Projeto Esportivo intitulado “Centro de
Formação Esportiva – Boxe e Taekwondo – Pedro de Toledo”; opinam
favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer do Projeto foi lido, foi discutido
e submetido à votação nominal de maioria absoluta dos membros, 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; Henrique Nunes dos Santos votou pela
aprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto;
Rafael Gomes Jardim 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 pela edilidade
(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 41, de 22 de novembro
de 2021 que “Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar, e dá outras
providências”, no valor de R$2.685.900,00; opinam favoravelmente pela matéria
em tela. O Parecer do Projeto foi lido, foi discutido e submetido à votação
nominal de maioria absoluta dos membros, 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; Henrique Nunes dos Santos votou pela aprovação do
projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes
Jardim 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 pela edilidade (encaminha-se).
Terminado a Ordem do Dia, e não havendo mais matérias para deliberar, o
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Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, convidou-os para a próxima
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 08 de dezembro 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.
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