Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.
Aos vinte e três dias do mês de março de 2022, realizou-se a 4ª 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. O Senhor Presidente convidou o edil Edgar Ilek de
Souza para ocupar o lugar do 1º Secretário. O Senhor Presidente pediu ao 1º
Secretário que fizesse a chamada regimental, o qual constatou a presença de oito
edis, ausente o edil (1º Secretário) Sergio Shindin Tawata. Secretariaram os
vereadores 1º Secretário Edgar Ilek de Souza e 2º Secretário Márcio Simões
Bento. Deu-se início à sessão. A Ata da Sessão Ordinária do dia 09 de março e a
Ata da Sessão Extraordinária do dia 18 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 nº048/2022, de autoria do Senhor
Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 11, de 09 de março de 2022
que “Dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei Municipal nº 1.154/2009 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. Ofício nº055/2022, de
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha: Projeto de Lei nº 12, de 21
de março de 2022 que “Autoriza a concessão da Revisão Geral Anual aos
professores do Poder Executivo Municipal para a Valorização dos Professores
para atingir o piso nacional do magistério 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. Projeto de Lei nº 13, de 21 de março de 2022 que
“Autoriza o Poder Executivo a incluir o ensino e a prática da disciplina de artes
marciais nas escolas de ensino infantil, fundamental e médio da rede de ensino
do município de Pedro de Toledo”; 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. Projeto
de Lei nº 14, de 23 de março de 2022 que “Altera a Lei nº1.487, de 17 de abril
de 2017, que autoriza o Poder Executivo a fornecer cesta básica mensal “in
natura” aos servidores da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, na forma e
condições que especifica”; foi lido e encaminhado às Comissões Competentes.
Projeto de Lei Complementar nº 02, de 21 de março de 2022 que “Altera a Lei
Complementar 56/2009 de 26 de junho de 2009, reestrutura parcialmente a
Estrutura Administrativa Municipal, cria, re-insere, altera e amplia número de
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vagas e cargos, inclusive para atender o Programa Criança Feliz, 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 Milton Camara dos Santos:
nº 05/2022 “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 do vereador Márcio Simões Bento: nº 10/2022 “Indica a
construção de lixeira comunitária no local que especifica”, nº 11/2022 “Indica a
construção de lixeira no local que especifica”; e nº 12/2022 “Indica a alteração
no projeto de construção de lixeira comunitária na forma 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 13/2022
“Indica a colocação de filtros ou bebedouros na escola que especifica”, nº
14/2022 “Indica a manutenção e roçada na estrada do bairro que especifica”; e
nº 15/2022 “Indica a manutenção ou troca do ventilador de teto no local que
especifica”; as Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe
do Poder Executivo). 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 16/2022 “Indica serviços no córrego do bairro
que especifica”; nº 17/2022 “Indica a manutenção na via na forma que
especifica”; nº 18/2022 “Indica a manutenção na via que especifica” e nº
19/2022 “Indica a instalação de tela de proteção no local 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 de
todos; aludiu sobre as proposituras de sua autoria: Indicação nº 16/22 que
“Indica serviços no córrego localizado no bairro Jardim Caju (há muita sujeira
dentro do córrego e vem atrapalhando a vazão da água, formando inclusive
criadouro para o mosquito da dengue dentre outros prejuízos)”; Indicação nº
17/22 que “Indica manutenção na Rua Marcelo Marietto; Indicação nº 18/22 que
“Indica a manutenção na Rua Quatro, bairro Jardim Cajú II (a rua encontra-se
em péssimas condições, dificultando a locomoção de pedestres e motoristas)”;
Indicação nº19/22 que “Indica a instalação de tela de proteção na quadra de
basquete, atrás do campo municipal (a falta da tela faz com que a bola caia na
rua com freqüência e isso vem trazendo riscos à população)” e Requerimento nº
05/22 onde solicita informações sobre o motivo pelo qual ainda não houve
abertura de processo administrativo para apuração das denúncias de violência
sexual e práticas de sexo nas dependências do Pronto Socorro; teceu
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comentários sobre o ocorrido na última sessão na qual após ter exposto algumas
situações referente à administração do município (roubo do dinheiro do
FUNDEB, escândalo de assédio sexual, contas rejeitadas pelo Tribunal de
Contas tanto na Câmara Municipal como na Prefeitura, processos de
improbidade, processos de enriquecimento ilícito, contratação e pagamento
irregular de empresas, entre outros) imediatamente o vereador que é claramente
aliado ao Prefeito passou a proferir em seu discurso diversos xingamentos contra
sua pessoa sendo que o assunto nem era com ele, e não bastasse essas ofensas no
Plenário as ofensas foram compartilhadas via rede social por um perfil falso,
compartilhadas também pelo perfil do Departamento de Saúde (usando perfil
público pago pela população para atacar aqueles que ousam criticar o Prefeito e
os seus aliados), aludiu que entende que isso é só o que o vereador sabe fazer e
provavelmente vai lhe ofender outra vez, porém isso não muda os fatos
ocorridos nessa gestão (dentre todos já citados, temos ainda contas
indefensáveis, vários indícios de irregularidades, gastos sem controle, que os
gestores parecem estar no outro mundo) e essas são palavras do Senhor Dimas
Ramalho (Presidente do Tribunal de Contas de São Paulo); em relação às
ofensas recebidas aludiu que o vereador não tem moral nenhuma para dizer o
que disse e que já está procurando seus direitos através dos meios judiciais. O
vereador Rafael Gomes Jardim fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; teceu comentários sobre as proposituras de sua autoria: Indicação nº
13/22 que “Indica a colocação de filtros e bebedouros na Escola Municipal
Professor Dirceu Rovari”, (onde foi procurado pelos pais de alunos os quais
relataram que seus filhos estão tomando água diretamente da torneira e isso pode
trazer danos à saúde de nossas crianças); Indicação nº 14/22 que “Indica a
manutenção na Estrada Municipal Ribeirão Luiz II (a qual necessita de
manutenção, pois se encontra com muitos buracos e, isso vem prejudicando a
vida dos transeuntes); Indicação nº 15/22 que “Indica a manutenção ou troca de
ventilador de teto do Postinho de Saúde do bairro Três Barras” (aludiu que o
atual ventilador está quebrado e a circulação de ar no local é muito escassa, por
isso se faz necessário a manutenção ou troca do mesmo); endossou as palavras
do edil Milton Câmara em relação à Indicação nº 16/22 onde aludiu que o
referido córrego está com aspecto de abandono; aproveito a presença de alguns
Diretores Municipais para solicitar reparos e manutenção nas estradas rurais dos
bairros de Marianos, Três Barras, Amoreiras e Braço do Meio. O vereador
Henrique Nunes dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; iniciou aludindo sobre as Indicações que deram entrada e serão
encaminhadas ao Poder Executivo e espera que todas no momento oportuno
sejam atendidas; aludiu sobre a limpeza da cidade na qual uma empresa assumiu
a responsabilidade e vem desempenhando um ótimo trabalho; falou sobre a
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mamografia móvel que esteve na cidade onde foram atendidas mais de cem
mulheres (uma ação muito importante), por isso parabenizou ao Diretor
Municipal de Saúde Ranulfo Mariano pelo empenho, aproveitou para enfatizar
que foi zerado a demanda do médico neurologista infantil e adulto; parabenizou
o Diretor Municipal de Educação Valmir dos Santos e toda sua equipe pelo
empenho em melhorar o ensino na nossa cidade; teceu comentários sobre o
Projeto de Lei nº 12, de 21 de março de 2022 que “Autoriza a concessão da
Revisão Geral Anual aos professores do Poder Executivo Municipal para a
Valorização dos Professores para atingir o piso nacional do magistério e dá
outras providências” e falou sobre sua importância na valorização do trabalho
docente; parabenizou o Senhor Prefeito Municipal pela sensibilidade e iniciativa
do Projeto de Lei nº 14, de 23 de março de 2022 que “Altera a Lei nº1.487, de
17 de abril de 2017, que autoriza o Poder Executivo a fornecer cesta básica
mensal “in natura” aos servidores da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo,
na forma e condições que especifica” o qual muito vai beneficiar os servidores;
finalizou agradecendo o apoio que tem recebido dos vereadores e da
Presidência. O vereador Márcio Simões Bento fez o uso da palavra, agradeceu
a presença de todos; iniciou parabenizando o Senhor Prefeito Municipal, os
Diretores Municipais e o vereador Henrique Nunes dos Santos pelo empenho na
realização do projeto de valorização dos professores do município; agradeceu à
equipe do funcionário da Prefeitura Senhor José Maria por ter atendido seu
pedido de poda das árvores na Rua Ver. Firmino da Costa; falou sobre as
proposituras de sua autoria; teceu comentários sobre a obra que está sendo feita
no bairro Caracol, onde a empresa Sabesp irá reparar os danos causados no
asfalto. O vereador Edgar Ilek de Souza fez o uso da palavra, agradeceu a
presença do Prefeito Municipal Senhor Eleazar Muniz Junior, dos Diretores
Municipais e demais presentes; iniciou falando sobre os trabalhos feitos em
conjunto com os vereadores e também com o Poder Executivo e aproveitou para
ler um ofício de resposta do Diretor Regional do DER Senhor Orlando Morgado
Júnior referente à uma solicitação de medidas preventivas visando minimizar
acidentes no trevo principal da cidade; ainda sobre o assunto aludiu que na
resposta havia a menção da construção das lombadas; aludiu que durante a
campanha eleitoral em visita aos moradores da Rua André Ribeiro firmou com
os mesmos o compromisso de arrumar (drenagem, pavimentação, sinalização,
etc) a referida rua, e, após eleito foi em busca de recursos parlamentares para a
tal obra, conseguindo o valor de R$200.000,00 com o governo federal, porém
esse valor não foi suficiente então mandou um ofício para a Assessora do
Deputado Federal Vinicius Carvalho, o qual nos atendeu e nos informou que não
poderia disponibilizar o valor para completar o que faltava na obra mas que
mandaria R$100.000,00 para a área da saúde; ainda sobre o assunto aludiu que
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conversou com o Prefeito Municipal e ficou acertado que esse dinheiro iria para
o tesouro e daria para empregar no valor faltante da obra, por isso, aproveitou
para agradecê-lo pelo empenho, dedicação e disposição; falou de outras obras
que estão sendo feitas no município, entre elas: iluminação na entrada da cidade,
manutenção e reparos nas calçadas (laterais e canteiro central), construção de
lixeira no CDHU do bairro Vila Batista, etc; comentou sobre a importância de
buscar recursos para o município; finalizou convidando todos para a 1ª
Cavalgada Solidária de Pedro de Toledo que contará com a arrecadação de
alimentos tendo em vista a necessidade do Fundo Social em atender as famílias
necessitadas do município, a qual será realizada no dia 10 de abril do corrente
ano. 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 sobre relatos de uma família em prol do Diretor Municipal de
Saúde Senhor Ranulfo Mariano que brigou com um médico que não queria
prestar atendimento a um membro dessa família que estava enfartando, onde
aproveitou para ressaltar que o Diretor Municipal de Saúde está no lugar certo
pela sua competência; falou sobre as obras que estão sendo feitas no município
entre elas: pavimentação da Rua Sueli Paganini Ribeiro (Rua da casa do exvereador Samuel Muniz), pavimentação da Rua Ver. Firmino José da Costa, a
colocação de sextavados na Rua Antonio Andreolli (trata-se de uma conquista
muito grande pois poucos olharam para essa situação e esse mandato está
conseguindo mudar a história daquele local), entre outras; parabenizou a equipe
que está trabalhando nas roçadas e nas estradas rurais (os trabalhos tem sido
feito na semana e nos fins de semana também); falou da pavimentação com
bloquetes que estão sendo feitas no bairro Água Parada; aludiu que o Senhor
Prefeito Municipal não vai para a reeleição mas está trabalhando como se fosse,
e, tudo isso com o apoio dos vereadores. O Senhor Presidente convidou o
Senhor Eleazar Muniz Junior Prefeito Municipal para adentrar no
Plenário e fazer o uso da Tribuna Livre. O Prefeito Municipal fez o uso da
palavra, agradeceu primeiramente a Deus e depois a oportunidade concedida
pelo Senhor Presidente, cumprimentou os vereadores, e todos os demais
presentes; iniciou aludindo sobre o Projeto de Lei nº 12, de 21 de março de 2022
que “Autoriza a concessão da Revisão Geral Anual aos Professores do Poder
Executivo Municipal para valorização dos Professores para atingir o piso
Nacional do Magistério e dá outras providências” onde ressaltou que gostaria de
estender esse percentual à todos os servidores porém somente os funcionários da
educação tem esse respaldo no FUNDEB; ainda sobre o assunto comentou que
esteve em Brasília em reunião junto à CNM (Confederação Nacional dos
Municípios) para comprovar que esse reajuste não iria comprometer a folha de
pagamento; aludiu que esta é uma grande conquista para os professores e que
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outras ainda virão; comentou sobre as várias obras que estão sendo realizadas na
cidade e outras que estão sendo iniciadas; aludiu que fica muito feliz com essa
parceria feita entre o Poder Executivo com o Poder Legislativo pois sozinho
ninguém faz nada, e, entramos na política para mudar a vida das pessoas e isso
se faz com trabalho sério; sobre a polêmica envolvendo o Diretor Municipal de
Saúde aludiu que o mesmo é um excelente Diretor e que as medidas em relação
ao caso estão sendo tomadas, mesmo porque ele também fez um boletim de
ocorrência e a justiça vai provar quem estava certo, quem estava errado e quem
foi plantado para destruir e prejudicar o governo que está trabalhando; falou que
as benfeitorias estão sendo feitas e que as críticas só servem para alavancar
ainda mais o trabalho dessa gestão; finalizou aludindo sobre o Projeto de Lei nº
13, de 21 de março de 2022 que “Autoriza o Poder Executivo a incluir o ensino
e a prática da disciplina de Artes Marciais nas Escolas de Ensino Infantil,
Fundamental e Médio da Rede de Ensino do Município de Pedro de Toledo”
falando sobre sua importância pois ajuda na formação de caráter do aluno e, que
é um sonho pois pratica essa modalidade de esportes desde os oito anos de idade
e aprendeu muitos princípios e disciplina os quais guarda até os dias atuais.
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 11, de 11 de março de 2022 que “Dispõe sobre a
alteração do artigo 2º da Lei 1.154/2009 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 reprovação 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 Edgar Ilek de
Souza votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por seis votos
favoráveis pela edilidade e tendo um voto contrário (encaminha-se). As
Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente
reunidas examinando o Projeto de Lei nº 12, de 21 de março de 2022 que
“Autoriza a concessão da Revisão Geral Anual aos Professores do Poder
Executivo Municipal para valorização dos Professores para atingir o piso
Nacional do Magistério e dá outras providências”; 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; Carlos Alberto de
Oliveira Medeiros votou pela aprovação do projeto; Henrique Nunes dos Santos
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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 Edgar Ilek de Souza votou pela
aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis pela edilidade
(encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação reunida examinando o
Projeto de Lei nº 13, de 21 de março de 2022 que “Autoriza o Poder Executivo a
incluir o ensino e a prática da disciplina de Artes Marciais nas Escolas de Ensino
Infantil, Fundamental e Médio da Rede de Ensino do Município de Pedro de
Toledo”; 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 reprovação
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
Edgar Ilek de Souza votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por seis
votos favoráveis pela edilidade e tendo um voto contrário (encaminha-se). A
Comissão de Justiça e Redação reunida examinando o Projeto de Lei
Complementar nº 02, de 21 de março de 2022 que “Altera a Lei Complementar
56/2009 de 26 de junho de 2009, reestrutura parcialmente a Estrutura
Administrativa Municipal, cria, re-insere, altera e amplia número de vagas e
cargos, inclusive para atender o Programa Criança Feliz, 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; 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 Edgar Ilek de Souza votou pela aprovação do projeto,
sendo aprovado por sete 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 13 de abril do corrente ano ás 19h00 horas
e encerrou a sessão às 21h45. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata
que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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