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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2022, realizou-se a 6ª 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 13 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 dos Senhores Vereadores: Requerimentos de autoria 
do vereador Milton Camara dos Santos: nº 12/2022 “Solicita informações ao 
Senhor Prefeito Municipal na forma que especifica” e nº 13/2022 “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). 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 
30/2022 “Indica a manutenção na via que especifica”; nº 31/2022 “Indica a 
manutenção na via que especifica”; e nº 32/2022 “Indica a manutenção na via 
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; teceu comentários sobre as proposituras de sua autoria 
juntamente com outros edis: indica serviços de cascalhamento e roçada na 
Estrada do Bracinho, localizada no bairro dos Marianos, onde a mesma 
encontra-se em péssimas condições, dificultando a locomoção de pedestres e 
motoristas; indica serviço de roçadas e limpeza dos matos e manutenção da Rua 
Moises Talib, localizada no centro; indica serviços de manutenção, limpeza e 
roçada dos matos em torno do rio próximo a Rua Zelinda Antonia Muri, 
localizada no Centro, pois o mato está alto e tem atraído animais peçonhentos, 
colocando em risco a vida da população; requerimentos solicitando informações 
sobre os contratos com a Empresa Millennium, pois desde 2021 já foram gastos 
quase meio milhão de reais com roçadas e pinturas de guias; em relação aos seus 
requerimentos aludiu ainda que a Prefeitura contrata essas empresa que recebem 
e não pagam seus funcionários, primeiro que essas empresas só deveriam 
receber esses recursos quando estivessem pago o salário dos trabalhadores, 
entretanto elas recebem o dinheiro, vão embora da cidade e a dívida fica para a 
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Prefeitura pagar, que acaba pagando duas vezes sendo uma para a empresa (para 
repassar aos funcionários o que não está acontecendo) e depois paga novamente 
aos trabalhadores que entraram na justiça requerendo seus direitos, isso na 
verdade é uma incompetência da administração atual que está só trazendo 
prejuízos para a cidade; aludiu que é importante salientar que essas empresas são 
geralmente de parceiros desse governo e apoiadores de campanha, e é sempre a 
mesma história a empresa recebe e vai embora sem pagar os funcionários; ainda 
sobre o assunto falou a respeito da FERPEL que recebeu um valor alto e deu um 
calote nos funcionários (pois enquanto tem gente ostentando dinheiro com carro 
de luxo e compra de imóveis, os trabalhadores estão passando necessidade 
devido o não pagamento dos seus direitos trabalhistas); aludiu que alertou da 
possível situação antes da empresa dar o calote nos funcionários e por isso foi 
chamado de sem vergonha, picareta e mentiroso, mas picaretagem é isso que 
estão fazendo com esses trabalhadores; sugeriu ao Senhor Prefeito fazer uma 
live para explicar e esclarecer o que aconteceu com a FERPEL que foi embora 
sem pagar, com a VIANOVA que prestava serviços quarterizados na UBS, com 
a MILLENNIUM, quem convida essas empresas para trabalharem aqui e quais 
são as referências que as mesmas possuem, quais são os procedimentos e os 
argumentos utilizados, enfim essas questões deveriam ser respondidas pelo 
Prefeito Municipal porém tem certeza de que isso não irá acontecer porque não 
existe transparência nessa gestão; finalizou aludindo que vai continuar 
fiscalizado e contando com o apoio dos órgãos fiscalizadores, pois acredita que 
em algum momento alguém vai responder e vai pagar por tudo isso. Com a 
palavra o Senhor Presidente, aludiu que o vereador gosta de palanque, de estar 
falando um monte de besteiras, pois é uma pessoa que não tem conhecimento, é 
sempre do contra e nunca faz nada de benefício para a cidade, e, as coisas vão 
acontecer no município queira ou não, e para o conhecimento do vereador as 
empresas são cadastradas através de licitação no pregão, agora se o vereador é 
leigo não pode fazer nada, na verdade o mesmo é um mentiroso, não tem 
conhecimento do que fala, e pode ir onde quiser pois os trabalhos continuarão e 
não serão suas mentiras que irão atrapalhar o governo; aludiu que é um 
incompetente e não traz um recurso sequer para o município. O vereador Milton 
Camara dos Santos pediu para falar pela ordem e seu pedido foi rejeitado pelo 
Presidente, e após isso houve uma discussão acalorada entre ambos, onde o 
Presidente pediu para que o microfone do vereador fosse desligado. Dando 
continuidade, o Presidente perguntou aos demais vereadores se queriam fazer o 
uso da tribuna, e, na recusa ele fez o uso da tribuna livre do seu lugar. O 
vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, aludiu sobre o 
vereador que o antecedeu dizendo ser um safado, sem vergonha, que só sabe 
falar besteira, não faz nada para ajudar a cidade, é um picareta, sempre do contra 
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e não trabalha em prol do município; falou que o trabalho do governo atual vai 
continuar crescendo e todos verão, e o vereador veio de um partido derrotado 
onde foi eleito vereador, mas aqui o mesmo não se cria, porque é um grande sem 
vergonha, e não adianta ficar resmungando e tentando atrapalhar sua fala, e, se 
quiser conversar é só o procurar no gabinete depois que acabar a sessão; aludiu 
que todos estão vendo o que tem acontecido no município, em relação às 
estradas não há como fazer todas no mesmo tempo por isso a equipe de obras 
está trabalhando inclusive nos domingos para tentar dar conta da demanda que é 
muito grande, e, isso o vereador não reconhece porque é do contra, não soma em 
nada e só sabe pedir pois há várias indicações feitas pelo mesmo; disse ainda 
que enquanto esse vereador critica, os demais vereadores estão correndo atrás de 
emendas parlamentares junto aos seus deputados para ajudar a cidade; 
aproveitou para parabenizar o edil Edgar Ilek pelo trabalho que vem realizando 
juntamente com o Prefeito Municipal no bairro Vila Batista; convidou a todos 
para participar da tradicional Festa do Trabalhador que será realizada no dia 30 
de abril do corrente ano pelo Partido dos Trabalhadores, e, cumprimentou o 
Senhor Caliba Presidente do Partido dos Trabalhadores que estava presente; 
aludiu sobre o asfaltamento da Estrada Municipal de Manoel de Nóbrega a qual 
está só esperando uma resposta dos órgãos competentes para que possa ter inicio 
a obra; finalizou aludindo que está nessa Casa de Leis há quatro mandatos e que 
pequenos debates como esse que aconteceu só servem para fortalecer sua 
carreira política, ainda mais quando bate de frente com esse tipo de picareta, 
sem vergonha e mentiroso. 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 11 de maio do 
corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 19h40. Para constar, eu, 
Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 
Presidente.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


