Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.
Aos treze dias do mês de abril de 2022, realizou-se a 5ª 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
março e a Ata da Sessão Extraordinária do dia 31 de março ambas do corrente
ano foram colocadas em discussão e submetidas à deliberação do Plenário,
foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente:
Matérias do Senhor Prefeito Municipal: Ofício nº069/2022, de autoria do
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 16, de 11 de abril de
2022 que “Dispõe sobre a criação de avaliação do corpo docente e discente no
DEEC – Departamento de Esporte, Educação e Cultura e dá outras
providências”; foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício
nº070/2022, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de
Lei nº 17, de 11 de abril de 2022 que “Dispõe sobre a denominação de
Logradouro Público Estrada Municipal Caracol como “Estrada Municipal Dr.
José Ricardo Tremura” 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: Requerimento de autoria do vereador
Sergio Shindin Tawata: nº 06/2022 “Justificativa de ausência da Sessão
Ordinária realizada no dia 23/03/22”; o Requerimento foi lido, discutido e
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade (encaminha-se). Requerimentos de autoria do vereador Milton Camara
dos Santos: nº 07/2022 “Solicita informações ao Senhor Prefeito Municipal na
forma que especifica” e nº 08/2022 “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). Requerimento de autoria dos vereadores Edgar Ilek
de Souza e Eduardo Leite da Silva: nº 11/2022 “Solicita informações ao Senhor
Prefeito Municipal 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 Milton Camara
dos Santos, Edgar Ilek de Souza, Eduardo Leite da Silva, Henrique Nunes dos
Santos e Rafael Gomes Jardim: nº 20/2022 “Indica a manutenção na via que
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especifica” e nº 21/2022 “Indica a manutenção na via que especifica”; as
Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder
Executivo). Indicações de autoria do vereador Márcio Simões Bento e Sergio
Shindin Tawata: nº 22/2022 “Indica pavimentação asfáltica no local que
especifica”, nº 23/2022 “Indica serviço de iluminação pública no local que
especifica”, nº 24/2022 “Indica serviços de concretagem ou lajotamento no
bairro que especifica”, e nº 25/2022 “Indica linhas de bueiros nos bairros que
especificam”; as Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe
do Poder Executivo). Indicações de autoria do vereador Carlos Alberto de
Oliveira Medeiros: nº 26/2022 “Indica a manutenção da praça que especifica”, e
nº 27/2022 “Indica a colocação de lombadas nos locais que especificam”; as
Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder
Executivo). Indicações de autoria do vereador Henrique Nunes dos Santos: nº
28/2022 “Indica a alteração na legislação municipal na forma que especifica” e
nº 29/2022 “Indica a realização de concurso público na forma 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
“Quinho” Presidente da Câmara de Itariri/SP, e demais presentes; agradeceu o
apoio de todos os amigos e companheiros que tem ajudado nessa caminhada;
aludiu sobre as proposituras de sua autoria juntamente com os edis Edgar,
Eduardo, Henrique e Rafael: indica a manutenção e iluminação pública na Rua
Poty que encontra-se intransitável dificultando o acesso dos veículos e
pedestres; serviços de manutenção e roçada na Rua Alecrim (bairro da Água
Fria); solicitação de documentos da empresa FERROBAN, cujo objetivo é
auxiliar os moradores do bairro Cerâmica na luta pela ligação de água encanada,
aproveitou para parabenizar o trabalho do Senhor Neto Presidente da Associação
dos moradores do bairro; solicitação de posicionamento do Diretor de Saúde
para saber o motivo pelo qual não foi aberto processo administrativo para
averiguar o responsável por tirar e compartilhar fotos do corpo do menino
Gabriel (falecido no Pronto Socorro), cuja situação foi grave, trouxe mais dor
aos familiares e não pode ser repetida em hipótese nenhuma; parabenizou o
Projeto Coração de Mãe através de seu Presidente Senhor Sabino e todos os
envolvidos que distribuíram ovos de páscoa para as crianças da nossa cidade;
finalizou aludindo sobre o empréstimo de endividamento do nosso município no
valor de R$10.000.000,00 (dez milhões) no qual pôde observar que causou
preocupação nos munícipes, e, mesmo depois da live feita pelo Prefeito
Municipal (o qual não explicou nada com nada e ainda disse que o município irá
crescer quinze anos em dois gerando vários empregos, etc); na qual aludiu que
esses empregos serão de forma temporária oferecidas por empresas (em sua
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maioria parceiras do Prefeito Municipal) contratadas pelo município as quais
recebem o dinheiro e vão embora sem pagar os direitos trabalhistas dos
munícipes que recorrem à justiça que cobra novamente da Prefeitura o
pagamentos desses débitos, portanto não tem como defender essa idéia absurda
de empréstimo; ainda sobre o assunto aludiu que o Prefeito disse que chamou
todos os vereadores para uma reunião a fim discutirem sobre o referido
empréstimo o que é uma inverdade pois não foi chamado para nenhuma reunião,
e quando for feita outra live diga que tudo isso é “fake” ou que o chame para
juntos debaterem questões como o roubo do FUNDEB (dinheiro da educação),
entre outros, porque chamar pessoas para jogar confete não resolve os problemas
da população. O vereador Edgar Ilek de Souza fez o uso da palavra, agradeceu
a presença do “Quinho” Presidente da Câmara de Itariri/SP, do ex-vereador
Bigode, do Diretor do Departamento de Educação Valmir dos Santos, do Senhor
Paulo Hipólito, do Senhor Fred e sua esposa e demais presentes; iniciou falando
sobre desfile de aniversário da cidade que aconteceu no dia 09 de abril, onde
aproveitou para parabenizar a equipe da APAE, a equipe do Departamento de
Educação e todos os demais envolvidos; comentou sobre a 1ª Cavalgada
Solidária de Pedro de Toledo ocorrida no dia 10 de abril, a qual foi um sucesso e
obtive uma excelente arrecadação de alimentos; ainda sobre o assunto
aproveitou para agradecer a todos que participaram inclusive as equipes dos
departamentos; finalizou agradecendo ao Prefeito Municipal por ter enviado a
equipe do Departamento de Obras para fazer a manutenção da estrada rural do
bairro São Lourencinho. O vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros fez
o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre as
proposituras de sua autoria: Indicação nº 27/22 que “Indica a colocação de
lombadas na Avenida São José (entre o bar do Cidadão)”, na qual aludiu que à
noite os motoboys passam em alta velocidade e inclusive já chegou a presenciar
situações em que quase houve atropelamentos, portanto, para que seja
proporcionado segurança tanto para os motoboys quanto para os pedestres se faz
necessário a construção das lombadas; Indicação nº 26/22 que “Indica a
manutenção na Praça localizada na Rua Wilson Pereira”, onde aludiu que a
mesma está em estado de abandono (falta iluminação, pintura, reparos, limpeza,
etc); aludiu com satisfação sobre as pequenas empresas que estão vindo para o
nosso município, porém falou sobre a necessidade das mesmas estarem
regulares quanto a arrecadação de impostos e direitos trabalhistas; comentou
sobre o bom desempenho e trabalho que vem realizando o Prefeito Municipal
(fazendo obras, dando aumento aos funcionários, etc), por isso não consegue
entender o motivo pelo qual foi feito um projeto para um empréstimo no valor
de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e colocando a saúde financeira do
município em risco de endividamento. O vereador Rafael Gomes Jardim fez o
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uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu que na sessão passada
trouxe algumas reivindicações da população, entre elas a necessidade de serem
colocados filtros ou bebedouros na Escola Municipal Dirceu Rovari, pois as
crianças estão tomando água direto da torneira trazendo riscos à saúde;
agradeceu pela instalação de um ventilador no Postinho de Saúde no bairro das
Três Barras (melhorando a qualidade no atendimento aos usuários) e também
aos profissionais da área da saúde pelo excelente atendimento à população dos
bairros Marianos, Três Barras, Amoreiras e Rio do Peixe; aludiu que as
indicações servem para que sejam levadas ao Poder Executivo e órgãos
competentes as demandas (necessidades) da população; comentou sobre a
necessidade e urgência de uma atenção nas estradas rurais do município as quais
estão em péssimo estado; falou sobre várias indicações de sua autoria as quais
não foram atendidas, entre elas a manutenção de algumas ruas do bairro Vila
Batista, limpeza e reparos nas estradas rurais, limpeza de bueiros, manutenção
em vias, a construção de lombadas na Avenida São José, manutenção e troca de
lâmpadas na Praça do CDHU na Vila Batista, etc; finalizou aludindo que estas
são reivindicações da população. O vereador Henrique Nunes dos Santos fez
o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou parabenizando o
Prefeito Municipal, os Diretores dos Departamentos e toda a equipe pela
realização da festa do 73º Aniversário de Emancipação do nosso município
ocorrido no dia 09 de abril do corrente ano; parabenizou o Diretor Municipal de
Educação Senhor Valmir dos Santos e toda sua equipe pela realização do desfile
cívico que foi muito bonito e prestigiado por todos; parabenizou o trabalho
realizado pelo Chefe de Gabinete Senhor Walter Moreira e pelo Diretor Jurídico
Senhor Paulo Santana os quais trouxeram a Banda Municipal de Peruíbe para
tocar no desfile cívico da cidade; falou ainda sobre o show ocorrido à noite com
a participação de cantores regionais e sobre a 1ª Cavalgada de Pedro de Toledo
ocorrida no domingo a qual contou com a participação popular e a arrecadação
de alimentos destinada às famílias de baixa renda; teceu comentários sobre as
proposituras de sua autoria: indicação de realização de concurso público para
vaga de secretário de escola o qual vem sendo substituído por outros
profissionais os quais apesar de exercerem um excelente trabalho não são
recompensados como tais; indicação de alteração na legislação municipal que
trata das normas aplicadas aos taxistas, os quais tiveram uma baixa financeira
devido o período da pandemia e por isso estão solicitando mais tempo para
regularizar seus veículos de acordo com as normas vigentes. O vereador
Márcio Simões Bento fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos;
iniciou agradecendo ao Engenheiro Jeferson e à empresa do Flávio pelos reparos
nos buracos localizados no bairro Caracol e que foram deixados pela empresa
Sabesp, parabenizou o Senhor Prefeito Municipal pela iniciativa do Projeto de
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Lei nº 17, de 11 de abril de 2022 que “Dispõe sobre a denominação de
Logradouro Público Estrada Municipal Caracol como “Estrada Municipal Dr.
José Ricardo Tremura”; onde aludiu que teve o prazer de conhecê-lo e que
realmente a homenagem foi justa pois ele foi uma excelente pessoa; aludiu sobre
as proposituras de sua autoria junto com o edil Sergio Shindin Tawata;
comentou sobre a festividade ocorrida no dia do aniversário da cidade (09 de
abril), onde aproveitou para parabenizar todos os envolvidos na realização dos
eventos que aconteceram; ainda sobre o assunto aludiu ter ficado muito feliz em
relembrar os desfiles realizados na cidade. O vereador Sergio Shindin Tawata
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou parabenizando o
Senhor Prefeito Municipal e todos os departamentos pelo empenho e dedicação
na realização dos eventos ocorridos no dia 09 de abril dia do 73º Aniversário de
Emancipação da nossa querida cidade; endossou as palavras do edil Márcio em
relação à satisfação de relembrar os desfiles que eram realizados; agradeceu ao
funcionário da Prefeitura Senhor Sivaldo mais conhecido como “Bigode” e toda
sua equipe por sempre se esforçar em atender os pedidos dos vereadores; teceu
comentários sobre o empréstimo que o município fez no valor de
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) onde falou que o mesmo será utilizado
para atender as demandas da população trazidas pelos vereadores, e, que o
município não tem como suportar através das receitas esses pedidos, e não para
endividar o município como alguns estão dizendo; ainda sobre o assunto aludiu
que não está aqui para criticar ninguém mas apenas para salientar seu ponto de
vista; finalizou aludindo que acredita no trabalho e na administração do Poder
Executivo. 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; aludiu com satisfação sobre a 1ª Cavalgada de Pedro de
Toledo, o qual justificou sua ausência por motivos familiares, mas soube que foi
um sucesso, e aproveitou para parabenizar os organizadores; aludiu sobre as
inúmeras obras que vem sendo realizadas pelo Prefeito Municipal e endossou as
palavras do edil Sergio Shindin Tawata sobre o empréstimo no valor de
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) onde reforçou que o município não tem
como arcar com todas as demandas (obras e serviços) necessitadas pela
população, e aproveitou para dizer que tem certeza da competência do Prefeito
Municipal para administrar esse dinheiro da melhor forma possível; aludiu ainda
que são muitos pedidos e poucas emendas conquistadas através dos deputados;
parabenizou o Prefeito Municipal pelo resgate desfile cívico em nossa cidade, o
qual foi maravilhoso e, parabenizou também o Diretor Municipal de Educação
Senhor Valmir dos Santos e toda sua equipe pela realização do mesmo; finalizou
tecendo comentários sobre o Projeto de Lei nº 17, de 11 de abril de 2022 que
“Dispõe sobre a denominação de Logradouro Público Estrada Municipal
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Caracol como “Estrada Municipal Dr. José Ricardo Tremura” onde
cumprimentou o Prefeito Municipal pela homenagem merecida. 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 17, de 11 de abril de 2022 que “Dispõe sobre a denominação de
Logradouro Público Estrada Municipal Caracol como “Estrada Municipal Dr.
José Ricardo Tremura” 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 27 de abril do corrente ano ás 19h00 horas
e encerrou a sessão às 20h55. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata
que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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