Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.
Aos onze dias do mês de maio de 2022, realizou-se a 7ª 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 27 de
abril 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 nº083/2022, de autoria do
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 18, de 26 de abril de
2022 que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução
da lei orçamentária para o exercício de 2023, e dá outras providências”; foi lido
e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº093/2022, de autoria do
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 19, de 10 de maio
de 2022 que “Dispõe sobre Autorização para Aumento Constitucional de
Repasse ao Legislativo e Abertura de Crédito Orçamentário Suplementar 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 nº094/2022, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha
Projeto de Lei nº 20, de 11 de maio de 2022 que “Autoriza a concessão de ajuste
salarial aos Gestores do Departamento de Educação, Esporte e Cultura, 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: Requerimentos de autoria do vereador Milton Camara dos Santos:
nº 14/2022 “Solicita informações ao Senhor Prefeito Municipal na forma que
especifica” e nº 15/2022 “Solicita informações ao Senhor Prefeito Municipal na
forma que especifica”; os Requerimentos foram lidos, discutidos e submetidos à
deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade
(encaminham-se). Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O
vereador Milton Camara dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; aludiu sobre seus dois requerimentos direcionados ao Senhor
Prefeito Municipal, sendo um solicitando informações sobre a reforma e
adequação da Quadra Poliesportiva e toda a parte de estrutura para atendimento
da Escola Municipal de Educação Fundamental José Pereira Soares, localizada
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no bairro Vila Batista, no valor de R$210.233,00; e o outro requerimento
solicitando informações referentes à contratação de empresa para pavimentação
com bloquete sextavado e drenagem da Rua Antonio Andreoli, localizada no
Centro, no valor de R$308.521,31, onde aludiu que a pedido dos moradores
esteve fiscalizando a obra a qual está seis meses atrasada, a qualidade dos
serviços está deixando a desejar e, vem causando vários transtornos à população
principalmente devido ao rebaixamento das calçadas; aludiu sobre sua fala na
sessão passada sobre os funcionários da empresa FERPEL que não receberam
seus direitos trabalhistas, onde na ocasião foi chamado de mentiroso, porém a
veracidade dos fatos foi concluída com a reportagem feita pela TV Tribuna que
esteve em nossa cidade conversando com os funcionários prejudicados pela
empresa citada; onde aproveitou para parabenizar a jornalista Dione Aguiar pela
matéria e as funcionárias pela coragem; em relação ao Senhor Prefeito
Municipal a fala é sempre a mesma ou seja que não sabia de nada ou finge que
não sabia; aludiu que é muita incompetência da administração pois é ela quem
faz as contratações e, espera realmente que coloquem a mão na consciência e
paguem esses trabalhadores porque é a única coisa que eles querem; para
finalizar leu alguns artigos do Regimento Interno, da Lei Orgânica Municipal e a
Constituição Federal, onde ressaltou entre as atribuições da Mesa Diretora
(adotar medidas adequadas para valorizar o Poder Legislativo ...), entre as
atribuições do Presidente (cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno), porém
aludiu que o Regimento Interno não vem sendo respeitado, bem como o direito
do vereador de fiscalizar, portanto a administração é incompetente não tem
condições de exercer o cargo que ocupa, por isso ressaltou que está procurando
seus direitos numa esfera superior. O Senhor Presidente rebateu as críticas feitas
pelo edil e aludiu que incompetente é o edil que só sabe ficar criticando e nada
faz de bom para o município. O vereador Rafael Gomes Jardim fez o uso da
palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre as benfeitorias
que vem sendo feitas no condomínio Jamil Ibrahin e Jardim Caju II; aludiu que
foi eleito pelo povo para trabalhar e não para fazer politicagem; comentou sobre
as estradas rurais do município as quais estão em péssimas condições trazendo
prejuízos à população; comentou sobre a importância de apoiar parlamentares
que conheçam a nossa região, e aproveitou para falar do trabalho que os
Deputados Caio França e Rosana do Valle vem realizando em todo Vale do
Ribeira. O vereador Henrique Nunes dos Santos fez o uso da palavra,
agradeceu a presença dos professores e demais público presente; parabenizou o
trabalho que vem sendo realizado Pelo Departamento de Saúde entre as ações
citou: a carreta da mamografia (a qual atendeu 130 mulheres), carreta da
ressonância (50 pacientes atendidos), mutirão (com neurocirurgião,
neuropediatra, oculista, etc), e no dia 25 de maio haverá outro mutirão onde
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serão atendidos 50 pacientes em várias especialidades e vários exames que
muito vai ajudar nossos munícipes; aludiu sobre a Festa do Dia do Trabalhador
(01 maio), realizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no dia 30 de abril
(sábado) a qual foi muito boa (com várias apresentações de artistas locais, várias
atrações e sorteios em geral) e contou com diversas lideranças partidárias,
população e o comércio em geral, e aproveitou para agradecer o apoio do
Presidente da Câmara Municipal, dos vereadores e do Prefeito Municipal
juntamente com seus diretores e equipe; aludiu sobre a emenda parlamentar no
valor de R$100.000,00 oriunda do Deputado Federal Vicentinho e destinada à
compra de um veículo para entrega de merenda escolar nas escola do município;
parabenizou o Prefeito Municipal pela realização do Projeto de Lei nº 20, de 11
de maio de 2022 que “Autoriza a concessão de ajuste salarial aos Gestores do
Departamento de Educação, Esporte e Cultura, e dá outras providências” e falou
sobre sua importância na valorização dos profissionais. O vereador Márcio
Simões Bento fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou
agradecendo ao Prefeito Municipal por ter atendido seu pedido de fazer a roçada
na Estrada Municipal de Manoel de Nóbrega e também pela manutenção,
reparos e calçamento realizados na Rua Vereador Firmino, a qual ficou muito
bonita; finalizou aludindo que devagar se chega ao longe, e aos poucos a cidade
vai sendo arrumada pois trabalho é o que não falta. O vereador Sergio Shindin
Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou falando das
empresas que ganham as licitações, onde aludiu que nem sempre ganha a melhor
e sim a que tem o menor preço, por isso às vezes a prestação de serviços fica
prejudicada; por isso a melhor coisa a ser feita é conversar com o Prefeito
Municipal ou mesmo os Diretores Municipais para saber o que está acontecendo
e quais os tramites a serem seguidos, pois críticas de nada ajudam o município;
aludiu sobre o Projeto de Lei nº 20, de 11 de maio de 2022 que “Autoriza a
concessão de ajuste salarial aos Gestores do Departamento de Educação, Esporte
e Cultura, e dá outras providências” e ressaltou que os profissionais do
magistério são merecedores. 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 e o Presidente do Partido dos Trabalhadores Senhor Caliba pela
realização da Festa do Trabalhador, a qual estava muito boa; parabenizou os edis
Edgar Ilek de Souza e Eduardo Leite da Silva pela iniciativa da Festa da Prova
dos Três Tambores que acontecerá no próximo fim de semana; finalizou
aludindo sobre o Projeto de Lei nº 20, de 11 de maio de 2022 que “Autoriza a
concessão de ajuste salarial aos Gestores do Departamento de Educação, Esporte
e Cultura, e dá outras providências” onde salientou que essa valorização é mais
que merecida. Terminado o temário livre, o Senhor Presidente consultou o
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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
19, de 10 de maio de 2022 que “Dispõe sobre Autorização para Aumento
Constitucional de Repasse ao Legislativo e Abertura de Crédito Orçamentário
Suplementar e devidas alterações no PPA, LDO e LOA”; 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; 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, Finanças e Orçamento e Educação, Cultura,
Assistência Social, Esportes e Turismo conjuntamente reunidas examinando o
Projeto de Lei nº 20, de 11 de maio de 2022 que “Autoriza a concessão de ajuste
salarial aos Gestores do Departamento de Educação, Esporte e Cultura, 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 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 Senhor Presidente agradeceu a presença
de todos, convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 25 de
maio do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 20h50. Para constar,
eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.
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