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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO  
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.  
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2019, realizou-se a 12ª 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 14 de agosto 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 nº411/2019, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 20, de 27 de agosto de 2019 que 
“Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal Municipal – REFIS 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. Matérias dos Senhores 
Vereadores: Indicações de autoria do vereador Joanil dos Santos: nº 52/19 
“Indica a construção de abrigo de ônibus no local que se especifica”, nº 53/19 
“Indica a pavimentação na Rua José Morato na forma que especifica”, e nº 
54/19 “Indica adaptação de banheiro no setor de fisioterapia 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 Marco Antonio Melhado Garcia, fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; iniciou aludindo que essa semana houve uma eleição da 
UVESP na Assembléia Legislativa na qual assumiu o cargo de 1º Secretário, a 
Senhora Silvia Melo ficou assumiu como Presidente Executiva e o Senhor 
Sebastião Misiara assumiu como Presidente do Conselho; comentou que esteve 
em reunião com o Secretário da Habitação do Estado de São Paulo Senhor 
Flávio Amary discutindo sobre a questão legalização das escrituras nos bairros 
Vila Guarany e uma parte da Vila Sorocabana; teceu comentários sobre o 
turismo rural sua importância para o município e citou como exemplo de 
sucesso a cidade de Castro no Estado do Paraná. O vereador Célio Marcos de 
Oliveira , fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários 
sobre a Indicação nº 50/19 de sua autoria que entrou nesta Casa de Leis na 
sessão passada, a qual indica que sejam tomadas as devidas providências em 
relação à algumas pessoas em situação de rua que vivem transitando pela nossa 
cidade e apresentando distúrbios psicológicos; ainda sobre o assunto, aludiu que 
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conversou com a Diretora Municipal de Assistência Social Senhora Stela 
Patucci e também com a Assistente Social Erika Viviane as quais informaram 
que o governo federal tem esquivado da resolução desse tipo de problema mas 
que na cidade de Registro está instalada a Diretoria Regional de Assistência e 
Desenvolvimento Social a qual o problema poderá ser encaminhado. O 
vereador Joanil dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos; aludiu com satisfação sobre a inauguração de algumas obras no 
município; comentou sobre a conquista de uma van para o Departamento 
Municipal de Saúde, afim de fazer o transporte dos pacientes; aludiu sobre a 
necessidade de se fazer com que as leis de trânsito do município sejam 
cumpridas, a fim de evitar maiores problemas; finalizou tecendo comentários 
sobre as proposituras de sua autoria. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o 
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou sua fala parabenizando o 
trabalho que vem sendo realizado pelo Diretor Municipal de Obras Senhor 
Jeferson Serradilha, inclusive o serviço que foi realizado na Fazenda Niágara; 
comentou sobre a conquista de uma emenda parlamentar oriunda do Deputado 
André do Prado, no valor de R$100.000,00 destinada para a saúde; aludiu 
também sobre a implantação do PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão no 
Departamento Municipal de Saúde do município, cujo objetivo é modernizar o 
sistema de saúde e facilitar a vida do paciente; comentou que nos próximos dias 
será feita a revitalização da praça do bairro Manoel de Nóbrega, com a plantação 
de flores. 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; teceu comentários sobre os trabalhos que estão sendo feitos 
nos bairros do município; aludiu sobre a importância do cascalho na manutenção  
das estradas rurais; comentou sobre a inauguração da creche municipal da Vila 
Batista e parabenizou o trabalho que foi feito pois a mesma ficou muito bonita; 
falou com satisfação sobre a emenda parlamentar no valor de R$200.000,00 a 
qual será destinada à pavimentação das Ruas Coronel Petená, Américo Nicolini 
e outra; finalizou aludindo que as conquistas do município pertence a todos.  
Terminado o temário livre, passou-se ao Intervalo Regimental. Reaberta a sessão 
deu-se início à Ordem do Dia. A denúncia para apuração dos fatos ímprobos 
cometidos pelo vereador José Roberto Esteves, protocolada nesta Casa de Leis 
foi lida, depois foi lido o Parecer da Comissão de Justiça e Redação – Assunto: 
Pedido de abertura de Comissão de Investigação e Processante, a qual opinou 
por favorável para apuração. A sessão foi suspensa para elaboração do Projeto 
de Resolução conforme artigo 79, §4º do Regimento Interno. Reaberta a sessão, 
foi feita a leitura do Projeto de Resolução nº 05/2019 que “Dispõe sobre o 
recebimento de denúncia de infração político-administrativa cometida pelo 
Exmo. Sr. Vereador José Roberto Esteves, apresentada pelos Senhores 
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Vereadores Joanil dos Santos e Sergio Shindin Tawata, e sobre a Constituição 
de Comissão Processante referente ao Processo de Cassação do Mandato do 
vereador e dá outras providências”; foi lido, colocado em discussão e votação 
nominal na qual os edis:  Marco Antonio Melhado Garcia votou pela aprovação; 
Carlos Alberto de  Oliveira Medeiros votou pela aprovação do projeto; Cornélio 
Tavares de Souza votou pela aprovação do projeto; Lorival Ileck votou pela 
aprovação do projeto; Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do projeto 
e Dourivaldo de Rosa Moreira votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado 
por seis votos favoráveis (encaminha-se). A Sessão foi suspensa para que fosse 
preparado o sorteio dos vereadores que irão fazer parte da Comissão de 
Investigação e Processante. Reaberta a sessão, foi feito o sorteio de três 
vereadores os quais foram: 1º Cornélio Tavares de Souza, 2º Lorival Ileck e 3º 
Marco Antonio Melhado Garcia, conforme o que consta no Artigo 79, §5º do 
Regimento Interno. O Senhor Presidente comunicou que os edis sorteados serão 
nomeados no prazo de 24 horas por Ato da Presidência. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação examinando o Projeto de Lei nº 15/2019 que 
“Declara de Utilidade Pública o Instituto de Conservação Ambiental Rio Itariri”; 
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; José Roberto Esteves votou pela 
aprovação; Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação do projeto; Célio 
Marcos de Oliveira 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 
oito votos favoráveis (encaminha-se). As Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação e Educação, Cultura, Assistência Social, Esportes e Turismo 
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 19/2019 que “Institui o 
Dia do Profissional de Educação Física no 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; José Roberto 
Esteves votou pela aprovação; Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação 
do projeto; Célio Marcos de Oliveira 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 oito votos favoráveis (encaminha-se). As Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas 
examinando o Projeto de Lei nº 20/2019 que “Fica instituído o Programa de 
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Recuperação Fiscal Municipal – REFIS, 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; José Roberto Esteves votou pela 
aprovação; Cornélio Tavares de Souza votou pela aprovação do projeto; Célio 
Marcos de Oliveira 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 
oito 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 11 de 
setembro 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


