Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.
Aos nove dias do mês de dezembro de 2020, realizou-se a 9º Sessão Ordinária
do 4º ano Legislativo da 17º 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 Presidente Senhor
Dourivaldo de Rosa Moreira. Secretariou o 1º Secretário Sergio Shindin Tawata
e 2ª Secretário Joanil dos Santos. O Senhor Presidente fez a chamada
regimental, constatou a presença total da edilidade. Deu-se início à sessão. A ata
da Sessão Ordinária do dia 25 de novembro de 2020 teve sua leitura dispensada,
conforme a Resolução nº. 38/2014 desta Casa de Leis, foi colocada em
discussão, votação e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por
unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Matérias do Senhor
Prefeito Municipal: Ofício nº263/2020, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 23, de 03 de dezembro de 2020 que
“Dispõe sobre a criação de gratificação extraordinária de combate a COVID-19
em forma de abono aos servidores públicos do Departamento de Saúde e de
outros Departamentos por serviços essenciais prestados em exposição do
coronavírus”; foi lido e encaminhado às Comissões Permanentes. Ofício
nº264/2020, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de
Lei Complementar nº 01, de 03 de dezembro de 2020 que “Altera a Lei
Complementas nº 48, de 21 de dezembro de 2005 que “Dispõe sobre a
reorganização do Quadro e do Plano de Carreira do Magistério Público
Municipal do Município de Pedro de Toledo e dá outras providências”; foi lido
na qual o edil Joanil dos Santos solicitou que fosse colocado na pauta da Ordem
do Dia, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado e
encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº265/2020, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 24, de 03 de dezembro de 2020 que
“Estabelece normas de incidência do ISSGN, relativas às operações efetuadas
com cartões de crédito e débito, incidente sobre os serviços previstos nos
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços e dá outras
providências”, foi lido na qual o edil Joanil dos Santos solicitou que fosse
colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação do
Plenário, foi aprovado e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº266/2020, de
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 25, de 03
de dezembro de 2020 que “Altera a Lei nº 813, de 21 de janeiro de 2020 que
versa sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse Público e dá outras providências”; foi lido e
encaminhado às Comissões Permanentes. Terminado o Expediente passou-se ao
Temário Livre. O vereador Marco Antonio Melhado Garcia fez o uso da
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palavra, agradeceu a presença de todos; comentou que esteve essa semana com o
Secretário da Agricultura em busca de recursos em investimentos em mudas de
banana, a questão da pesca, melhoramento da genética dos gados e búfalos, etc.;
aludiu sobre a visita que o governador João Dória fez hoje no Vale do Ribeira e
falou sobre o Projeto Vale do Futuro; agradeceu os edis e os funcionários pelos
quatro anos de trabalho realizados nesta Casa. O vereador Milton Rodrigues
Melo, fez o uso da palavra, iniciou agradecendo este um ano de mandato em que
pode estar na companhia de todos edis aprendendo; parabenizou a todos os edis
que se reelegeram e desejou sucesso no próximo mandato. O vereador Carlos
Alberto de Oliveira Medeiros, fez o uso da palavra, agradeceu todo apoio
recebido nesta Casa; desejou sucesso a todos os edis que não conseguiram se
reeleger; agradeceu a todos os funcionários e desejou um Feliz Natal. O
vereador Célio Marcos de Oliveira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença
de todos; aludiu quer esteve em reunião com o Senhor Prefeito Municipal a
respeito dos serviços mal prestados pela empresa ELEKTRO e, aproveitou para
falar sobre o desafio dos edis em resolver essa questão no próximo mandato;
teceu comentários sobre a Cooperativa de Energia Elétrica CEDRI, na qual a
população rural não está conseguindo mais arcar com os custos absurdos
cobrados pela empresa; finalizou agradecendo à todos os edis e ressaltando
sobre o orgulho que teve em trabalhar os quatro anos em prol do município. O
vereador Joanil dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; agradeceu à todos os edis pela parceria em prol do desenvolvimento da
nossa cidade; agradeceu ao Senhor Presidente por fazer parte da Mesa Diretora e
explanou sobre os quatro anos trabalhados para o progresso do município;
comentou que estará com um projeto social ajudando a população; finalizou
desejando a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. O vereador Sergio
Shindin Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou
que a agricultura precisa muito do edil Marco Antonio Melhado Garcia, a qual
irá crescer e se desenvolver ainda mais com o trabalho do edil; endossou as
palavras do edil Célio Marcos em relação à questão da empresa ELEKTRO e
também em relação à Cooperativa de Energia Elétrica CEDRI; agradeceu aos
companheiros pelos quatro anos de compreensão e parceria; agradeceu à todos
os funcionários desta Casa de Leis e também à imprensa representada pelos
senhores Sergio e Silvio. O Senhor Presidente fez o uso da tribuna livre do seu
lugar. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra,
comentou que esta é a última sessão do ano, na qual está encerrando o mandato;
comentou que todos os edis obtiveram sucesso com o progresso da nossa cidade
e que todos os edis desta Casa fizeram história na cidade; aludiu que está à
disposição e que as portas de seu gabinete estarão abertas para receber à todos;
agradeceu aos edis pela parceria nesses quatro anos de mandato e pelo apoio na
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sua administração como Presidente desta Casa de Leis; finalizou agradecendo à
todos os funcionários desta Casa e também à sua equipe de trabalho. 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. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 20 de 30 de setembro de
2020 que “Estima a receita e fixa a despesa do município de Pedro de Toledo
para o exercício de 2021” opinam favoravelmente pela matéria em tela. O
Parecer do Projeto foi lido, o Projeto foi discutido e submetido à votação
nominal, na qual os edis: Marco Antonio Melhado Garcia votou pela aprovação;
Milton Rodrigues de Mello votou pela aprovação do projeto; Cornélio Tavares
de Souza votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros
votou pela aprovação do projeto; Lorival Ileck votou pela aprovação do projeto;
Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do projeto; Joanil dos Santos
votou pela aprovação do projeto e Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação
do projeto, sendo aprovado por oito votos favoráveis (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 Complementar nº 01, de 03 de dezembro de 2020 que “Altera a
Lei Complementar nº 48, de 21 de dezembro de 2005 que “Dispõe sobre a
reorganização do Quadro e do Plano de Carreira do Magistério Público
Municipal do Município de Pedro de Toledo 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, na qual os edis: Marco Antonio
Melhado Garcia votou pela aprovação; Milton Rodrigues de Mello votou pela
aprovação do projeto; Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação do
projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou pela aprovação do projeto;
Lorival Ileck votou pela aprovação do projeto; Célio Marcos de Oliveira votou
pela aprovação do projeto; Joanil dos Santos votou pela aprovação do projeto e
Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por
oito votos favoráveis (encaminha-se). O Senhor Presidente suspendeu a sessão
para elaboração da Ata da última sessão, em conformidade com o artigo 115 do
Regimento Interno. Reaberta a sessão, Ata da Sessão Ordinária do dia 09 de
dezembro de 2020 teve sua leitura dispensada, conforme a Resolução nº.
38/2014 desta Casa de Leis, foi colocada em discussão, votação e submetida à
deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade.
Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais matéria para deliberar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que a partir do dia 16 de
dezembro a Câmara entrará em recesso. O Senhor Presidente encerrou a sessão
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às 20h50min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada
por mim e pelo Senhor Presidente.
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