Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.
Aos oito dias do mês de dezembro de 2021, realizou-se a 12º 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 24 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 nº346/2021, de
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 43, de 06
de dezembro de 2021 que “Dispõe sobre autorização do Poder Executivo para
promover a alienação dos bens móveis inservíveis 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: Projeto de
Lei nº 44/2021 de autoria dos nobres edis Dourivaldo de Rosa Moreira, Sergio
Shindin Tawata, Márcio Simões Bento e Carlos Alberto de Oliveira Medeiros
que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público 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, encaminha-se à Ordem do Dia. Projeto de Lei nº
45/2021 de autoria dos nobres edis Dourivaldo de Rosa Moreira, Sergio Shindin
Tawata, Márcio Simões Bento, Eduardo Leite da Silva, Rafael Gomes Jardim,
Edgar Ilek de Souza e Henrique Nunes dos Santos que “Dispõe sobre a
denominação de logradouro público 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, encaminhase à Ordem do Dia. Projeto de Resolução nº 01/2021 de autoria da Mesa
Diretora que “Dispõe sobre o Auxílio Alimentação aos funcionários do Poder
Legislativo”; 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, encaminha-se à Ordem do Dia. Requerimentos de autoria
do vereador Milton Camara dos Santos: nº 16/2021 “Solicita informações ao
Senhor Prefeito Municipal na forma que especifica”; nº 17/2021 “Solicita
informações ao Senhor Prefeito Municipal na forma que especifica”; e nº
18/2021 “Solicita informações ao Senhor Prefeito Municipal na forma que
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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 e
Henrique Nunes dos Santos: nº 50/2021 “Indica a manutenção nas vias que
especificam” e nº 51/2021 “Indica a realização de desassoreamento no local 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 52/2021 “Indica a manutenção e reparos nos bancos da Praça que especifica”,
e nº 53/2021 “Indica reparos na via que especifica”; as Indicações foram lidas,
ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação de
autoria dos vereadores Rafael Gomes Jardim, Milton Camara dos Santos, Edgar
Ilek de Souza, Eduardo Leite da Silva e Henrique Nunes dos Santos: nº 54/2021
“Indica reparos na APAE na forma que especificam”; a Indicação foi lida, ciente
a Casa (encaminha-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 de todos; iniciou tecendo comentários
sobre as Indicações nºs. 50 e 51/2021 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 sobre uma situação desagradável envolvendo os recursos da
Educação onde foi procurado pelos professores e representantes do Conselho do
FUNDEB os quais questionaram sobre o pagamento de uma obra sem a
execução dos serviços, por isso elaborou os requerimentos direcionados ao
Chefe do Poder Executivo para os devidos esclarecimentos; ainda sobre o
assunto narrou que no dia 09 de novembro foi efetuado a contratação da
empresa para reforma da EMEI Pica-Pau Amarelo no valor de R$319.000,00
(feita através de carta convite), cuja obra deu-se início na semana seguinte e já
no dia 22 de novembro a empresa recebeu o valor de mais de R$100.000,00 e na
data de hoje a empresa recebeu o valor de R$75.000,00, onde gostaria de
entender o motivo dos pagamentos adiantados sendo que a obra ainda está
menos da metade, de acordo com a lei nº 4.320/64 somente podem ser efetuados
pagamentos de serviços após a comprovação da sua efetiva entrega ou prestação
por parte da contratada, e o Tribunal de Contas diz que somente serão
considerados para efeito de medição e pagamento os serviços de obras
efetivamente executados por isso considera irregularidade o pagamento de
serviços não executados; aludiu ainda que falta também a placa de identificação
da obra contendo o valor, a empresa responsável, data de entrega, etc, aludiu,
que descobriu que a empresa responsável pela essa obra (chamada Torre Forte) é
a mesma que está fazendo a obra da Rodoviária, e, foi contratada também para
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fazer a manutenção de três escolas sendo a Escola Municipal Agnello Leandro
Pereira, a Escola Municipal Maria Inês Pettená (bairro Três Barras) e a Escola
Municipal Professor Dirceu Rovari no valor de R$29.500,00, e também foi
contratada para fazer o piso de concreto e iluminação em led no bairro Vila
Sorocabana, no valor de R$27.400,00, por isso aludiu ser contratações estranhas
e que vai procurar os órgãos competentes para averiguar a situação, uma vez que
existe a suspeita de fraude ou de favorecimento, pois a impressão é de que
alguém está se beneficiando com essa situação, portanto mantém seu
compromisso de continuar fiscalizando a aplicação correta dos recursos
públicos. O vereador Rafael Gomes Jardim fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; iniciou aludindo que a função do vereador é fiscalizar os atos
do Poder Executivo, porém existe uma função primordial que é representar os
interesses da população, por isso procura estar sempre elaborando suas
proposituras com o objetivo de melhorar o dia a dia dos mesmos; aludiu que
sabe que as dificuldades do Poder Executivo são muitas mas há pedidos que são
de extrema importância, portanto vamos esquecer as divergências políticas e dar
mais atenção aos munícipes; aludiu que irá ter início o recesso mas comprometese em dar atenção à população no que for preciso; teceu comentários sobre as
Indicações nº 52/2021 que “Indica a manutenção e reparos nos bancos da Praça
que especifica”, nº 53/2021 que “Indica reparos na via que especifica”, (de sua
autoria) e a Indicação nº 54/2021 que “Indica reparos na APAE na forma que
especifica” (de sua autoria juntamente com os edis Milton Camara dos Santos,
Edgar Ilek de Souza, Eduardo Leite da Silva e Henrique Nunes dos Santos) na
qual falou sobre sua importância; aludiu sobre o Projeto Vizinhança Solidária
que irá acontecer no nosso município, começando pelo bairro Rio do Peixe o
qual será acompanhado pela Polícia Militar, e, em seguida esse projeto será
levado aos outros bairros do município, trazendo assim mais tranqüilidade e
segurança para os moradores; finalizou desejando um Feliz Natal e Próspero
Ano Novo a todos. O vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros fez o uso
da palavra, agradeceu a presença dos ex-vereadores Paulo Hipólito e Tio
Rogério, do vereador Flávio da cidade de Itariri/SP, da Nega da APAE, da
esposa do Milton e demais presentes; aludiu que no início do ano de 2017 fez
um pedido solicitando melhorias (asfalto ou sextavados) na Rua Araci,
localizada no centro, infelizmente o pedido não foi realizado e alguns dias atrás
um morador caiu de moto devido as condições precárias que se encontra a rua,
principalmente no início dela; comentou que esteve no bairro Despraiado no fim
de semana visitando algumas famílias, e infelizmente podemos fazer bem pouco
por eles porque uma parte da população pertence a cidade de Iguape/SP, apesar
dos mesmos fazerem compras e outras coisas mais no nosso município; aludiu
que estamos terminando o ano e, graças a Deus com a pandemia já bem mais
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controlada; finalizou desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a
todos. O vereador Henrique Nunes dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu
a presença dos ex-vereadores desta Casa Senhores Paulo Hipólito e Tio Rogério,
do vereador da cidade de Itariri/SP Flávio, do Vice-Presidente do Partido dos
Trabalhadores Senhor Balog, do Senhor Maurício treinador do Projeto Meninos
de Ouro do bairro Vila Sorocabana, e todos os demais presentes; iniciou
aludindo que no dia 04 de dezembro do corrente ano a cidade recebeu a visita do
Deputado Federal Alexandre Padilha (ex-ministro da saúde do governo da
Presidente Dilma Roussef) para participar de uma reunião juntamente com
várias autoridades locais, no qual todos os vereadores e o Prefeito Municipal
foram convidados, e os que não puderam comparecer justificaram a ausência;
ainda sobre o assunto, aludiu que o encontro ocorreu na Pousada Guarani, onde
tiveram a oportunidade de ouvir o Deputado o qual é muito atuante na área da
saúde (pois o mesmo é médico), na área da defesa dos direitos dos
trabalhadores, e, o mesmo se colocou à disposição do município; comentou que
o Deputado Federal Alexandre Padilha na época como Ministro da Saúde
desenvolveu vários trabalhos tais como: o Programa Mais Médicos, que
contratava médicos cubanos visando garantir o atendimento aos Postos de Saúde
de cidades pequenas e carentes como a nossa (seu trabalho de maior evidência e
importância), a implantação do Prontuário Eletrônico aos usuários da saúde, a
ampliação do Programa Farmácia Popular que garante à toda população o acesso
aos medicamentos gratuitos, a criação das UPAS (Unidades de Prontos
Atendimento) as quais são regionais, entre outros; comentou que é muito
importante trazer Deputados que venham conhecer o nosso município e a nossa
realidade pois precisamos de emendas parlamentares para atender as
necessidades da população, inclusive formalizaram de forma coletiva o pedido
de uma emenda visando a aquisição de um veículo para o transporte de
pacientes do Departamento de Saúde; fez um balanço dos trabalhos legislativos
realizados durante o ano de 2021 na qual foram aprovados vinte e oito projetos
de leis (sendo alguns de autoria dos vereadores e a maioria do Poder Executivo)
e participou de vinte e sete projetos de lei, entre eles citou alguns que foram
extremamente importantes para combater o reflexo da crise econômica causada
pela pandemia do Covid-19 (auxílio emergencial municipal, frente de trabalho,
bônus de R$600,00 para os profissionais da saúde, concessão de cesta básica
para os funcionários que estão afastados pelo INSS, etc); finalizou agradecendo
o apoio de todos os vereadores, dos funcionários desta Casa e da população, e
aludiu que seu mandato será popular, participativo e à disposição de todos. O
vereador Márcio Simões Bento fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; iniciou agradecendo o Prefeito Municipal pelos trabalhos que vem
desenvolvendo no nosso município, entre eles citou: os reparos feitos na Estrada
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Municipal de Nóbrega, manutenção no bairro Fazenda Niágara, limpeza das
tubulações e drenagens no bairro Martim Afonso (antigo Bassani, onde moram
dois deficientes visuais), a pavimentação da Rua Vereador Firmino José da
Costa, que só não foi ainda concluída devido às chuvas; aludiu que esteve em
reunião junto com o Prefeito Municipal tratando sobre o reajuste salarial do
funcionário público, onde foi firmado o compromisso de no inicio do ano
verificar a melhor forma dentro da legalidade de conceder esse reajuste;
finalizou agradecendo a Deus por ter conseguido terminar o ano de 2021 diante
de tantas incertezas, tantas perdas e tanto medo, e desejou a todos um Feliz
Natal e um 2022 abençoado. O vereador Sergio Shindin Tawata fez o uso da
palavra, agradeceu a presença do público em geral; iniciou parabenizando o
vereador Henrique Nunes dos Santos pela visita do Deputado Federal Alexandre
Padilha; teceu comentários sobre o Projeto de Resolução nº 01/2021 de autoria
da Mesa Diretora que “Dispõe sobre o Auxílio Alimentação aos funcionários do
Poder Legislativo” o qual faz jus ao excelente trabalho realizado pelos
funcionários por isso são merecedores; endossou as palavras do edil Márcio
Simões Bento em relação aos trabalhos que vem sendo realizados na Estrada
Municipal de Nóbrega, e o parabenizou por estar acompanhando de perto os
serviços; pediu orações para o Senhor Luizão da “Tininha” o qual está internado
e precisa do nosso apoio; teceu comentários sobre o Projeto de Lei nº 44/2021
de autoria dos nobres edis Dourivaldo de Rosa Moreira, Sergio Shindin Tawata,
Márcio Simões Bento e Carlos Alberto de Oliveira Medeiros que “Dispõe sobre
a denominação de logradouro público e dá outras providências”, (Rua
Melchiades Paixão de Oliveira) e também sobre o Projeto de Lei nº 45/2021 de
autoria dos nobres edis Dourivaldo de Rosa Moreira, Sergio Shindin Tawata,
Márcio Simões Bento, Eduardo Leite da Silva, Rafael Gomes Jardim, Edgar Ilek
de Souza e Henrique Nunes dos Santos que “Dispõe sobre a denominação de
logradouro público e dá outras providências” (Ponte Nelson Neves), na qual
falou sobre a importância dessa homenagem para os familiares; finalizou
parabenizando o empenho de todos os vereadores os quais vieram para trabalhar
e farão história nesta cidade, e finalizou desejando um Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo a todos, onde saúde e gratidão são as palavras que esperamos para
2022. 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; agradeceu ao vereador Henrique Nunes dos Santos pelo convite para
participar da reunião junto ao Deputado Federal Alexandre Padilha e ficou
admirado com a humildade do Deputado em além de visitar também dormir no
nosso município, aproveitou para pedir desculpas pelo não comparecimento o
qual se deu em virtude do falecimento de um ente querido que morava em outro
município; teceu comentários sobre as obras do município realizadas através do
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Prefeito Municipal Eleazar Muniz Junior, dos vereadores que realmente
trabalham para o município, por isso agradeceu à esses vereadores que entraram
com o objetivo de dar aos nossos munícipes uma qualidade de vida melhor;
falou de algumas obras que estão em andamento na cidade, entre elas:
manutenção e reparos de algumas escolas municipais, cujo pedido veio tanto do
Diretor Municipal de Educação como dos pais de alunos, cujo objetivo era de
fazer melhorias e deixar os locais com um aspecto mais agradável para as nossas
crianças; aludiu que cego é o vereador que não reconhece, e ainda por cima é
mentiroso, porque usou a tribuna para falar que foi pago sem ter nenhum tipo de
trabalho, onde falou que o vereador precisa primeiro aprender mais sobre a lei
de licitações 8666 para depois sair falando, pois é passivo de uma retratação
tanto ao Prefeito Municipal como também aos vereadores na próxima sessão;
aludiu ainda que o vereador deve esperar concluir a obra para verificar se tem
algo errado, aí depois pode sair falando; não só o Prefeito Municipal mas
também alguns vereadores tem acompanhado as obras e feito a medição para só
então fazer o pagamento; aludiu que o vereador ainda fala que deve ter alguém
se beneficiando com a situação e também sobre obras irregulares, e isso é outro
absurdo, pois o mesmo não conhece de leis e nem de licitação. 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. A Comissão de Justiça e Redação reunida examinando o Projeto
de Lei nº 43, de 06 de dezembro de 2021 que “Dispõe sobre autorização do
Poder Executivo para promover a alienação dos bens móveis inservíveis e dá
outras providências”; opina favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer foi
lido, o Projeto 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; 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 pela
edilidade (encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação reunida
examinando o Projeto de Lei nº 44/2021 de autoria dos nobres edis Dourivaldo
de Rosa Moreira, Sergio Shindin Tawata, Márcio Simões Bento e Carlos
Alberto de Oliveira Medeiros que “Dispõe sobre a denominação de logradouro
público e dá outras providências”, (Rua Melchiades Paixão de Oliveira); opina
favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer do Projeto foi lido, o Projeto 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
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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 pela edilidade
(encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação reunida examinando o
Projeto de Lei nº 45/2021 de autoria dos nobres edis Dourivaldo de Rosa
Moreira, Sergio Shindin Tawata, Márcio Simões Bento, Eduardo Leite da Silva,
Rafael Gomes Jardim, Edgar Ilek de Souza e Henrique Nunes dos Santos que
“Dispõe sobre a denominação de logradouro público e dá outras providências”
(Ponte Nelson Neves); opina favoravelmente pela matéria em tela. O Parecer do
Projeto foi lido, o Projeto 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; 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 pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e
Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de
Resolução nº 01/2021 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre o Auxílio
Alimentação aos funcionários do Poder Legislativo”; opinam favoravelmente
pela matéria em tela. O Parecer do Projeto foi lido, o Projeto 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; 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 pela edilidade (encaminhase). Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais matéria para deliberar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que a partir do
dia 16 de dezembro a Câmara entrará em recesso. O Senhor Presidente encerrou
a sessão às 21h10min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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