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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos nove dias do mês de março de 2022, realizou-se a 3ª Sessão Ordinária do 2º 
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 23 de 
fevereiro do corrente ano foi colocada em discussão e submetida à deliberação 
do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao 
Expediente: Matérias dos Senhores Vereadores: Projeto de Lei nº 10/2022 que 
“Dispõe sobre os direitos das pessoas com transtorno Espectro Autista, no 
âmbito do município de Pedro de Toledo e dá outras providências”; foi lido e 
encaminhado às Comissões. Indicações de autoria do vereador Rafael Gomes 
Jardim: nº 05/2022 “Indica a troca de lâmpadas no local que especifica”, e nº 
06/2022 “Indica a manutenção nos bairros que especificam”; as Indicações 
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Indicação de autoria do vereador Milton Camara dos Santos: nº 07/2022 “Indica 
a criação de Centro de Atendimento da Mulher Vítima de Violência na forma 
que especifica”; a Indicação foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do 
Poder Executivo). Indicação de autoria dos vereadores Henrique Nunes dos 
Santos, Dourivaldo de Rosa Moreira, Márcio Simões Bento e Sergio Shindin 
Tawata: nº 08/2022 “Indica a criação do Projeto EJA Municipal para os anos 
iniciais do ensino fundamental”; a Indicação foi lida, ciente a Casa (encaminha-
se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação de autoria dos vereadores Henrique 
Nunes dos Santos, Rafael Gomes Jardim e Carlos Alberto de Oliveira Medeiros: 
nº 09/2022 “Indica a obra de drenagem de águas pluviais na forma que 
especifica”; a Indicação foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Indicação de autoria dos vereadores Henrique Nunes dos Santos, 
Edgar Ilek de Souza, Eduardo Leite da Silva, Milton Camara dos Santos e 
Rafael Gomes Jardim: nº 10/2022 “Indica serviços de reparos, manutenção e 
zeladoria no campinho de futebol do bairro da Vila Sorocabana”; a Indicação foi 
lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de 
Congratulação nº. 02/2022 de autoria do vereador Henrique Nunes dos Santos, 
“Ao Deputado Federal Dr. Paulo Teixeira pelas relevantes contribuições para o 
desenvolvimento do município”, foi lida, discutida e submetida à deliberação do 
Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 
Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre . O vereador Milton 
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Camara dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença da Senhora 
Fátima Diniz da APAE, Alex, do Celsinho, do Nilson Baiano, Maninho, do 
Diretor Municipal de Educação Valmir dos Santos e demais público presente; 
aludiu sobre o “Dia Internacional das Mulheres” onde parabenizou à todas 
presentes, inclusive sua esposa Dilma, sua mãe, e suas colegas de trabalho; 
aludiu sobre a Indicação nº 07/22 de sua autoria que “Indica a criação de Centro 
de Atendimento da Mulher Vítima de Violência”, na qual falou sobre a 
importância de termos políticas públicas no combate à violência contra a 
mulher; teceu comentários sobre a denúncia (processo administrativo) que 
recebeu por parte do Diretor Municipal de Educação Senhor Valmir dos Santos 
cujo assunto é referente a um comentário feito nas redes sociais na qual disse 
que era preciso investir mais em educação e que em Pedro de Toledo o dinheiro 
do FUNDEB escoa pelo cano ou algo nesse sentido, onde reconheceu que falou 
e que continuará falando pois o fez como vereador e não como funcionário (um 
direito assegurado pela Constituição Federal) e, outra quando se paga R$400,00 
num chuveiro quando o mesmo custa R$70,00 ou R$80,00 é impossível ficar 
quieto diante de uma situação como essa, ou seja, no mais basta fazer as coisas 
corretamente que o mesmo ficará calado; deixou claro que o conteúdo da 
denúncia não o assusta nem surpreende porque essas perseguições fazem parte 
do governo, pois no fundo sabe que o objetivo é ser calado; aludiu ainda que 
trabalha no mesmo local por quinze anos e nunca teve um processo 
administrativo ou mesmo uma advertência; acerca do Diretor de Educação 
comentou que sempre admirou seu trabalho porém fica triste em ver que o 
mesmo está sendo usado, está se queimando e está perdendo a sua essência por 
um cargo e um momento no poder, agora entende porque foi trocado o Diretor, 
pra você ficar assinando notas, perseguindo, coagindo, assediando funcionários 
e professores, por isso questionou se é para isso que foi trocado o Diretor; porém 
o mesmo terá que  escolher se quer continuar sendo capacho, servindo de 
capanga, mesmo porque sabe que isso é coisa do Prefeito, mas como o mesmo é 
covarde, e não tem coragem de fazer fica usando os Diretores (já fez isso com 
vereador portanto essa manobra não é nova); aludiu que poderá errar como 
qualquer outro ser humano, porém não roubou, não tem processo de 
enriquecimento ilícito, não paga advogado com dinheiro público para causa 
particular, não tem contas rejeitadas, etc, portanto o que é um comentário nas 
redes sociais perto de tudo isso; questionou o porque que o Prefeito Municipal 
não atende a enfermeira que o mesmo contratou e mandou embora três dias 
depois, pois agora ela fez uma denúncia através de boletim de ocorrência na 
Delegacia da Mulher de assédio moral, de abuso sexual, e também foi publicado 
no jornal, trata-se de uma denúncia grave e por isso precisa ser investigado, e o 
Senhor Prefeito Municipal é o responsável, pois contratou o Diretor Municipal 
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da Saúde sabendo o histórico que ele possui, e também contratou o Contador 
que roubou o dinheiro do FUNDEB; ainda sobre a questão do abuso aludiu que 
o Diretor da Saúde tem histórico, inclusive recebeu um documento onde a 
Prefeitura foi condenada a pagar R$15.000,00 de indenização para uma 
funcionária que foi assediada pelo mesmo Diretor, por isso questionou sobre 
quem irá pagar essa conta agora; portanto pediu à todos que façam uma reflexão 
sobre quantas mulheres e quantas meninas podem estar passando por isso nesse 
momento, finalizou aludindo que podem até armar contra sua pessoa mas não 
vão fazê-lo calar. O vereador Rafael Gomes Jardim fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre a Indicação nº 06/22 de 
sua autoria a qual “Indica a manutenção das estradas nos bairros das Amoreiras, 
do Braço do Meio e do Marianos, pois as mesmas estão em péssimas condições 
de trafegar; aludiu sobre a Indicação nº 05/22 também de sua autoria a qual 
“Indica a troca de lâmpadas na viela localizada no bairro Vila Sorocabana, cujo 
pedido já havia sido feito no ano passado, porém como não obteve resposta 
reiterou o pedido novamente justificando a  necessidade da mesma; falou sobre 
o seu pedido de roçada na Estrada Manoel Francisco de Carvalho, na qual 
agradeceu o Departamento de Obras, o serviço ficou ótimo, porém surgiram 
outros problemas que são as crateras feitas em virtude das fortes chuvas, sem 
contar os buracos realizados pela Empresa SABESP; aludiu sobre um pedido 
seu feito no ano passado que era a manutenção dos bancos das praças os quais 
estão trazendo risco a integridade física da população. O vereador Henrique 
Nunes dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou 
parabenizando à todas as mulheres pelo “Dia Internacional das Mulheres” em 
nome de sua esposa Andressa; teceu comentários sobre as proposituras de sua 
autoria junto aos outros edis sendo elas: Indicação nº 08/22 que indica a criação 
do Projeto EJA Municipal para os anos iniciais do ensino fundamental na qual 
solicita que o Departamento Municipal de Educação estude esse projeto o qual 
vai beneficiar nossos jovens e adultos que após os dezoito anos não conseguiram 
concluir seus estudos; Indicação nº 09/22 que indica a obra de drenagem de 
águas pluviais na passagem do Rio do Peixe, pois em dias de muita chuva acaba 
formando poças de água que estão dificultando o tráfego e invadindo as casas 
dos moradores; Indicação nº 10/22 que indica manutenção e zeladoria no 
campinho de futebol do bairro da Vila Sorocabana, onde falou da necessidade de 
serem feitos reparos tendo em vista que é de uso público e que há o Projeto 
Social Meninos de Ouro sendo realizado nesse local onde afasta as crianças da 
marginalidade; aludiu sobre o Diretor Municipal de Educação Senhor Valmir 
dos Santos onde reconhece todo o trabalho e dedicação à frente do 
Departamento, portanto não acha que está lá de brincadeira nem sendo fantoche 
de ninguém, e que do seu jeito vem implementando suas idéias, por isso pode 
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contar com seu apoio; comentou sobre o piso salarial do quadro do magistério 
onde tranqüilizou os profissionais aludindo que está sendo feito tudo o que for 
necessário para que o projeto de lei seja elaborado e encaminhado para 
aprovação na Câmara; convidou a todos os colegas e público presente para no 
sábado (12 de março) estarem na Câmara recepcionando o Deputado Federal Dr. 
Paulo Teixeira, onde aproveitou para agradecer o Prefeito Municipal Senhor 
Eleazar Muniz Junior pelo apoio e o Presidente da Câmara Senhor Dourivaldo 
de Rosa Moreira por ter cedido o espaço ao Partido dos Trabalhadores. O 
vereador Márcio Simões Bento fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos; iniciou aludindo sobre a construção de uma lixeira nas proximidades da 
Unidade Básica de Saúde cujo pedido foi feito por alguns moradores da Rua 
Américo Nicolini; ainda sobre as lixeiras comunitárias aludiu que recebeu a 
ligação de um munícipe o qual reclamava sobre um saco de lixo jogado próximo 
à sua residência e que estava exalando um odor muito fétido de algo em 
putrefação, na qual imediatamente ligou para os órgãos competentes e ao 
chegarem no local constaram ser restos bovinos que haviam sido jogados na 
lixeira; infelizmente o responsável não foi identificado mas tão logo isso 
aconteça o mesmo será responsabilizado pelos seus atos; parabenizou o edil 
Henrique Nunes dos Santos pela autoria do Projeto de Lei nº 10/22 que “Dispõe 
sobre os direitos das pessoas com transtorno Espectro Autista, no âmbito do 
município de Pedro de Toledo, e dá outras providências” na qual aludiu sobre a 
importância do projeto e que quanto mais cedo for descoberto e for tratado mais 
qualidade de vida a criança terá. 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; parabenizou o vereador Henrique Nunes dos 
Santos pela Moção muito bem feita e parabenizou por essa iniciativa a qual tem 
todo apoio dessa Presidência, aproveitou para agradeceu por ter colocado seu 
nome na Indicação; aludiu sobre o município dizendo que tem uma equipe forte 
que veio disposta a trabalhar, e é notório que vem desenvolvendo cada vez mais 
as limpezas das nossas ruas, enfim do nosso município, o qual está ficando bem 
mais bonito, por isso parabenizou o empresário Flávio e toda a sua equipe; falou 
sobre a manutenção nas estradas rurais que constantemente vem sendo feita nos 
vários bairros onde o Prefeito Eleazar vem cobrando a cada dia, vem 
fiscalizando junto com o engenheiro, junto aos vereadores (que acompanham 
também), e, estamos vendo as nossas estradas sendo melhoradas, às vezes 
chove, aí cria um transtorno novamente, mas o Prefeito tem uma equipe que está 
pronta a trabalhar e dar condições aos nossos munícipes, por isso parabenizou a 
equipe que também não se cansa de trabalhar; aludiu que começou a retirada das 
lajotas na Rua Sueli Paganini Ribeiro (o morro que dá acesso à casa do ex-
vereador desta Casa Samuel) e, com certeza quando já estiver pronto e asfaltado 
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ficará muito bom e sem sombra de dúvidas dará uma visão muito bonita não só 
para nós como também para todos aqueles que freqüentam o nosso município; 
comentou que não via a hora dessa obra iniciar o quanto antes e que termine 
com sucesso; aludiu que Prefeito Municipal Eleazar foi reeleito com mais de 
3.000 mil votos reconhecidos pela população, e que não poderá ir à reeleição 
mas está trabalhando como se fosse, e, todos temos conhecimento disso; aludiu 
que não está presente o vereador que muito fala mas na verdade é um grande 
“covarde”, e disse “covarde” porque no dia em que o Prefeito veio aqui para se 
defender das acusações feitas pelo vereador ele se acovardou e saiu fingindo que 
estava no banheiro, é um “covarde”, um vereador que não tem respeito e 
simplesmente é uma oposição fraca, um vereador que deu pra ver que é um 
“picareta” pelo papelão que faz (está claro e notório), o qual não basta ser só 
oposição mas tinha que reconhecer o trabalho que está sendo feito e não chegar 
e chamar o nosso Diretor Valmir (uma pessoa tão respeitada no cenário da 
educação) de “fantoche” que está para encobrir as coisas, é um vereador 
“picareta” “sem vergonha” que não tem vergonha na cara e não sabe o que fala, 
porque se soubesse não falava tanta besteira, “picareta” “sem vergonha”; e sobre 
o Diretor Valmir parabenizou-o pois conhece seu trabalho na área da educação 
bem antes na época em que nem morava em Pedro de Toledo; aludiu que o 
mesmo esteve nesta Casa por no mínimo três mandatos como vereador, foi um 
grande parceiro seu, uma pessoa que teve vários projetos, várias iniciativas, e 
portanto parabenizou, e, como Diretor da Educação disse ter certeza que a 
escolha foi merecida pelo conhecimento e a forma como vem conduzindo a 
educação hoje, e, está sendo reconhecido pelos funcionários, e por todos que 
estão em sua volta, inclusive são várias as pessoas que vem parabenizar essa 
escolha, portanto tem os seus parabéns, o seu apoio e o apoio de praticamente 
quase todos os vereadores, a não ser de um “picareta” como esse que só fala 
besteira e não tem reconhecimento para chamar o nosso Vice-Prefeito o nosso 
Diretor de Educação de “fantoche”, “fantoche” é ele um “covarde”, onde falou 
do Prefeito e no dia em que o Prefeito esteve aqui ele correu, é um “bunda 
mole” e “covarde” mesmo; em relação à acusação que esse vereador fez ao 
Diretor de Saúde, aludiu que tem que ouvir o outro lado também, não é só 
chegar aqui e falar o que quer, não adianta chegar e ficar acusando, com certeza 
tem o outro lado e vai ser ouvido; falou que vereador desconhece o material que 
o Diretor da Saúde também tem para sua defesa, mas isso aí vai acontecer no 
decorrer dos dias, e não é um “picareta” qualquer que vai falar besteira aqui e 
todo mundo vai ficar quieto; aludiu que o vereador na política ainda continua 
nas fraldas, tem que aprender muito, e não adianta falar besteirinha por aí 
porque é “frouxo”, “covarde” e mais uma vez falou do Prefeito e no dia em que 
o Prefeito esteve aqui para se defender saiu correndo covardemente e foi se 
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esconder dentro do banheiro, que moral que tem para fazer isso, o Prefeito veio 
aqui nessa Casa, pediu o uso da Tribuna, e quando o Prefeito entrou o vereador 
saiu correndo, “covarde” e “sem vergonha” mesmo, não tem moral para falar de 
um Prefeito; comentou que sabe que tem oposição só que essa oposição não os 
amedrontam, vão ter que os assistir cada vez mais fazendo o melhor pelo 
município, e agradeceu a todos os vereadores que estão dispostos a trabalhar, a 
apoiar o Prefeito Eleazar, para que tenhamos uma cidade melhor, para que 
possamos dar qualidade de vida para nossos munícipes e para as pessoas que 
vem para nossa cidade, e, não é um “picareta” desses falando besteira que não 
sabe o que fala, indecente; aludiu que fala porque é a verdade, e fala com 
material, com propriedade das palavras e dos acontecimentos que tem no 
município; disse que sempre vai existir a oposição, pois nem Deus agradou a 
todos, e o Prefeito Eleazar está para trabalhar e se a oposição não está feliz o 
problema é de vocês  (como o vereadorzinho que está sempre criticando, sempre 
batendo no Prefeito e não reconhece nada), mas vamos trabalhar e o vereador 
vai engolir cada dia essas palavras, porque nem a Presidência, nem o Prefeito e 
nem o Diretor de Educação o vereador não respeita, por isso disse que é um 
“picareta” “sem vergonha”; falou que o Prefeito Eleazar não se cansa de 
trabalhar, e acorda entre 5h00 e 6h00 da manhã e vai para os bairros, vai para 
São Paulo, vai para Brasília em busca de resultados de coisas melhores para 
Pedro de Toledo, nunca pode ser falado que ele ganhou a reeleição, está de 
braços cruzados e a cidade está morrendo, pois foi falado por outros vereadores 
os acontecimentos na nossa cidade, as benfeitorias que estão sendo feitas na 
nossa cidade e muito mais coisas irão acontecer e, o vereador vai engolir tudo, 
ele e a oposição que não aceita porque vai acontecer e está acontecendo, é a 
verdade e doa a quem doer, não adianta ouvir a palavra de um “sem vergonha” 
desses aí, xingando o Prefeito, xingando o Diretor, é um “covarde” e quando o 
Prefeito veio aqui ele correu foi se borrar inteiro lá no banheiro; disse ser 
inadmissível ouvir isso e ficar quieto, e quantas vezes o vereador subir nessa 
tribuna para falar besteira vai ser repudiado sim por essa Presidência, “covarde” 
e “sem vergonha”, e não adianta vir com palavrinha bonita porque o Prefeito não 
está aqui para se defender mas ele tem sim vereador do partido que vai defender 
ele em todas as instâncias enquanto estiver fazendo o melhor pelo município; 
aludiu sobre a visita no sábado do Deputado Federal do PT Paulo Teixeira o 
qual vem ajudando o município, por isso parabenizou o vereador Henrique 
Nunes dos Santos e também o Presidente do Partido dos Trabalhadores Senhor 
Caliba, e falou que estamos aqui para trabalhar e não para ficar falando um 
monte de babozeira e um monte de besteira. 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 23 de 
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março do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 20h35. Para 
constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 
Senhor Presidente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


