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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA. 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, realizou-se a 2º Sessão 

Ordinária do 3º 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 13 de fevereiro de 2019 do corrente ano 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 nº126/2019, de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 02, de 22 de janeiro de 2019 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de 

R$254.587,89 destinado a aquisição de material de consumo em atendimento a 

material escolar, material pedagógico, material de expediente e demais 

materiais; 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 por unanimidade pela edilidade (encaminha-se à Ordem do Dia). 

Matérias dos Senhores Vereadores: Projeto de Lei nº 03/2019 de autoria dos 

vereadores Sergio Shindin Tawata e Joanil dos Santos que “Dispõe sobre a 

denominação de logradouro público”; 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 por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se à Ordem do Dia). Projeto de Lei nº 04/2019 de autoria do 

vereador Sergio Shindin Tawata que “Dispõe sobre a denominação de 

logradouro público”; 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 por unanimidade pela edilidade (encaminha-se à Ordem 

do Dia). Projeto de Lei nº 05/2019 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe 

sobre a revisão anual dos servidores e vereadores da Câmara Municipal 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 por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se à Ordem do Dia). Projeto de Lei nº 06/2019 de autoria do 

vereador Marco Antonio Melhado Garcia que “Institui no calendário do 

município o Dia 12 de Maio, como o Dia de Conscientização e Enfrentamento à 

Fibromialgia”; foi lido, na qual o edil Joanil dos Santos solicitou que fosse 
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colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação do 

Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se à Ordem 

do Dia). Projeto de Resolução nº 02/2019 de autoria do vereador Célio Marcos 

de Oliveira que “Dispõe sobre alteração de dispositivo do Regimento Interno da 

Câmara Municipal 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 por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se à Ordem do Dia). Requerimento nº04/19, de autoria do 

vereador José Roberto Esteves que “Justifica sua ausência em Sessão Ordinária 

do dia 13 de fevereiro do corrente ano”, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº 05/19, de autoria do vereador Sergio Shindin 

Tawata que “Solicita informações ao Senhor Prefeito Municipal na forma que 

especifica”, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicação nº 21/19 de 

autoria do vereador Célio Marcos de Oliveira que “Indica a construção de prédio 

na forma que especifica”, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se). Terminado o 

Expediente passou-se ao Temário Livre. O vereador Carlos Alberto de 

Oliveira Medeiros, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou 

sua fala fazendo comentários sobre a obra de recapeamento e o pontilhão no 

córrego do bairro Jardim Caju II, a qual se faz necessário ter um cronograma 

pois a obra teve início no mês de novembro e o seu término está previsto para o 

mês de março, por isso que é importante o acompanhamento Departamento de 

Obras para que o serviço não pare; parabenizou o Diretor de Obras Senhor 

Jefferson Serradilha Shuindt onde aludiu que o mesmo é muito solícito e está 

sempre à disposição; comentou que andou fazendo uma análise do perfil dos 

eleitores da nossa cidade, na qual chamou atenção o fato de termos tão poucos 

eleitores, ou seja cerca de 37 na faixa entre os 16 e 17 anos, sendo que os 

colégios têm um número expressivo desses jovens, por isso, falou da 

necessidade de se fazer pedir autorização para realizar palestras nas escolas a 

fim de incentivar esses jovens a exercer sua cidadania e participar do ato 

democracia do país; parabenizou todas as mulheres pelo seu dia (Dia 

Internacional da mulher comemorado em 08 de março), explanou sobre o 

significado histórico desta data e falou sobre dificuldades que até hoje as 

mulheres encontram para fazer valer seus direitos, inclusive citou uma 

reportagem do Jornal Folha de São Paulo onde segundo levantamento realizado 

pelo Instituto Datafolha uma em cada quatro mulheres brasileiras com mais de 

dezesseis anos sofreram agressões nos últimos doze meses; ainda de acordo com 

a pesquisa, 27,4% das entrevistadas disseram ter sofrido algum tipo de violência, 

entre as que foram violentadas 52% não denunciaram os casos; portanto espera 
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que isso sirva para que os políticos continuem buscando melhores condições de 

vida para as mulheres; finalizou desejando um Feliz Carnaval para todas. O 

Senhor Presidente comunicou aos demais edis que o edil Célio Marcos de 

Oliveira precisou se ausentar da sessão. O vereador Lorival Ileck, fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo sobre o incidente 

ocorrido com sua pessoa em virtude de uma picada de cobra, onde aproveitou 

para agradecer algumas pessoas que fizeram uma visita enquanto ainda estava 

adoentado, entre eles o Senhor Presidente, os edis José Roberto, Cornélio 

Tavares, Joanil, o Vice-Prefeito Senhor Sergio Otávio, e os demais vereadores 

que se prontificaram ao saber do ocorrido; comentou que independentemente de 

posições políticas o importante é o fato de ter sido feito amigos; aludiu sobre o 

serviço de alistamento da cidade na qual seu filho foi várias vezes no local mas 

não consegue ser atendido, por isso solicitou que o Senhor Presidente 

juntamente com o Senhor Prefeito Municipal dêem uma atenção para esta 

situação; o edil Joanil pediu aparte, foi concedido. O edil Joanil aludiu que 

esteve conversando com a funcionária responsável pelo departamento há algum 

tempo atrás e a mesma relatou que estava sem computador para trabalhar, por 

isso, o edil Joanil levou esse fato até o gabinete do Senhor Prefeito onde ficaram 

de resolver a situação. O Presidente pediu o aparte, foi concedido. O Senhor 

Presidente deu aos edis Lorival e Joanil o livre arbítrio para ir diretamente ao 

Senhor Prefeito levar a situação visto que os dois estão a par do que vem 

acontecendo. Novamente com a palavra o edil Lorival agradeceu ao Senhor 

Presidente e finalizou parabenizando a todas as mulheres pelo seu dia. O 

vereador Marco Antonio Melhado Garcia fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; teceu comentários e fez uma explanação acerca do Projeto de 

Lei nº 06/2019 de sua autoria o qual “Institui no calendário do município o Dia 

12 de Maio, como o Dia de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia”; 

ainda sobre o projeto, aludiu que a doença vem de um desencadeamento 

psicológico, mas depois acaba gerando dores pelo corpo; comentou sobre a 

importância da instituição desse dia para que seja lembradas e também 

realizadas em parceria com o Poder Público palestras, exames, conscientizações 

nas escolas, etc; aludiu que esteve com o Deputado Federal Ricardo Izar, com a 

Deputada Federal Rosana do Vale e o Deputado Estadual Caio França em uma 

reunião no Porto de Santos, onde aproveitou a oportunidade para pedir emendas 

parlamentares para o município. O vereador José Roberto Esteves, fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou sua fala aludindo que do dia 

12 a 14 de fevereiro do corrente ano esteve em Brasília/DF juntamente com o 

Senhor Prefeito Municipal e, na ocasião visitaram os gabinete dos Deputados 

Federais Herculano Passos e Baleia Rossi; falou com satisfação que 

participaram da Confederação Nacional dos Municípios e conseguiram verbas 
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para a Escola Municipal das Três Barras (através do Deputado Federal do DEM 

Alexandre Leite); conquistaram uma emenda parlamentar no valor de 

R$200.000,00 do Deputado Federal Herculano Passos para a infra-estrutura; 

mais R$200.000,00 com o Deputado Federal Baleia Rossi; aludiu que é 

importante que o vereador fiscalize, mas também que seja atuante e peça ao seu 

Deputado emendas para ajudar o nosso município; ainda sobre a viagem, 

comentou que protocolou um oficio para os Senadores Major Olimpio e para 

Mara Gabrilli referente a situação do FUNDEB; comentou sobre a cesta básica 

doada pela Prefeitura na qual alguns funcionários estão reclamando que os 

alimentos estão vindo com bichos, na qual explanou que foi feito uma licitação 

para a contratação da empresa e, que se está havendo problemas com os 

alimentos os funcionários devem ir até o setor de Recursos Humanos para fazer 

a reclamação, ao invés de ficar postando o problema nas redes sociais; teceu 

comentários acerca do setor de execução fiscal da Prefeitura o qual não está 

trabalhando (teve processos cujo prazo era de 15 dias e ficou 4 meses na mão de 

advogado) e, por conta disso a Prefeitura pegou uma condenação na qual 

conseguiram reverter, porém isso não pode acontecer; parabenizou o Gustavo 

(Procurador Jurídico da Prefeitura) o qual tem feito um excelente trabalho; ainda 

sobre a execução fiscal (fez um desabafo acerca do seu Requerimento nº 

03/2019 o qual foi reprovado) aludiu que a parte da tributação precisa funcionar 

pois existem várias empresas no município que não emitem nota fiscal, não 

pagam alvará, não vendem nada e continuam aberto; ainda sobre o 

Requerimento que foi reprovado aludiu que o objetivo não era escandalizar nem 

denegrir a imagem de ninguém e simplesmente fiscalizar e cobrar. O Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário para ocupar seu lugar a fim de poder fazer o 

uso da tribuna livre. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre duas emendas 

parlamentares oriundas dos Deputados Alexandre Leite e Milton Leite sendo 

uma no valor de R$300.000,00 para infra-estrutura e outra no valor de 

R$200.000,00 para custeio; aludiu sobre a importância da correria dos 

vereadores junto aos seus Deputados em busca de recursos para nosso 

município; ainda sobre as emendas, aludiu que o edil Sergio Shindin conseguiu 

através do Deputado Estadual André do Prado três emendas: R$150.000,00 para 

iluminação, R$100.000,00 para a saúde e R$50.000,00 para compra de veículo 

para APAE; em relação às obras que estão sendo realizadas no bairro Jardim 

Caju II aludiu que tanto ele quanto o Prefeito Municipal tem ido direto averiguar 

o andamento da obras e inclusive foi feito reunião com os moradores; ainda 

sobre o assunto explanou que a equipe do Departamento de Obras tem 

trabalhado direto para agilizar a finalização da mesma; teceu comentários sobre 

a obra da ponte do bairro Caçadinha, onde aludiu que o Prefeito Municipal tem 
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visitado a mesma constantemente. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou 

ao Senhor Presidente cinco minutos pela liderança do seu partido (DEM), a qual 

foi concedida. Com a palavra o edil Dourivaldo de Rosa Moreira aludiu que o 

município está caminhando aos poucos, e, isso pode ser verificado através das 

benfeitorias que vem sendo realizadas na cidade; o governo atual tem realizado 

benefícios que o governo passado em oito anos não conseguiu realizar. 

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 Finanças e Orçamento, 

Constituição, Justiça e Redação e Educação, Cultura, Assistência Social, Esporte 

e Turismo conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 02/2019 que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de 

R$254.587,89 destinado a aquisição de material de consumo em atendimento a 

material escolar, material pedagógico, material de expediente e demais 

materiais; 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 do projeto; José Roberto 

Esteves votou pela aprovação; Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação 

do projeto; Lorival Ileck votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de 

Oliveira Medeiros 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 sete votos favoráveis (encaminha-se). A Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação examinando o Projeto de Lei nº 03/2019 que 

“Dispõe sobre a denominação de logradouro público”; opina 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 do projeto; José Roberto Esteves votou pela aprovação; 

Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação do projeto; Lorival Ileck votou 

pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros 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 

sete votos favoráveis (encaminha-se). A Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação examinando o Projeto de Lei nº 04/2019 que “Dispõe sobre a 

denominação de logradouro público”; opina 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 

do projeto; José Roberto Esteves votou pela aprovação; Cornélio Tavares de 

Souza votou pela aprovação do projeto; Lorival Ileck votou pela aprovação do 

projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou pela aprovação do projeto; 

Joanil dos Santos votou pela aprovação do projeto e Sergio Shindin Tawata 
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votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis 

(encaminha-se). As Comissões de Finanças e Orçamento, Constituição, Justiça e 

Redação conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 05/2019 que 

“Dispõe sobre a revisão anual dos servidores e vereadores da Câmara Municipal 

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 do projeto; José Roberto Esteves votou pela aprovação; 

Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação do projeto; Lorival Ileck votou 

pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros 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 

sete votos favoráveis (encaminha-se). As Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação e Saúde conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 

06/2019 que “Institui no calendário do município o Dia 12 de Maio, como o Dia 

de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia”; 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 do projeto; José Roberto Esteves votou pela aprovação; 

Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação do projeto; Lorival Ileck votou 

pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros 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 

sete votos favoráveis (encaminha-se). A Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação examinando o Projeto de Resolução nº 02/2019 que “Dispõe sobre 

alteração de dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal 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, na qual os edis: 

Marco Antonio Melhado Garcia votou pela aprovação do projeto; José Roberto 

Esteves votou pela aprovação; Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação 

do projeto; Lorival Ileck votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de 

Oliveira Medeiros 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 sete votos favoráveis (encaminha-se). Terminado a Ordem 

do Dia, e não havendo mais matéria para deliberar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos, convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia 13 de março do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a 

sessão às 20h40. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  


