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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO  
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.  
Aos onze dias do mês de setembro de 2019, realizou-se a 13ª 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 28 de agosto 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 nº428/2019, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 21, de 06 de setembro de 2019 que 
“Cria o Programa Frente de Trabalho contra o Desemprego – Valorizando e 
Capacitando 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). Ofício nº431/2019, de autoria do Senhor 
Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei Complementar nº 02, de 09 de 
setembro de 2019 que “Altera a Lei Complementar nº 073, de 29 de junho de 
2017, modificando o quadro de pessoal e lotação constante da estrutura 
administrativa do Departamento de Saúde do município de Pedro de Toledo”; 
foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº438/2019, de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 23, de 10 
de setembro de 2019 que “Dispõe sobre a criação de Fichas Orçamentárias, 
Abertura de Crédito Orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA”; 
foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Matérias dos Senhores 
Vereadores: Projeto de Lei nº 22/2019 de autoria do vereador 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). Requerimento de autoria do 
vereador Célio Marcos de Oliveira: nº 12/19 “Solicita informação 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). Requerimento de autoria do vereador Joanil dos 
Santos: nº 13/19 “Solicita informação ao Senhor Prefeito Municipal na forma 
que especifica”; o Requerimento foi lido, discutido e submetido à deliberação do 
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Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 
Indicações de autoria do vereador Célio Marcos de Oliveira: nº 55/19 “Indica a 
implantação de especialização na unidade de saúde na forma que especifica”, nº 
56/19 “Indica estacionamento na Avenida na forma que especifica” e nº 57/19 
“Indica a colocação de braços de luz na forma que especifica; as Indicações 
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Indicações de autoria do vereador Joanil dos Santos: nº 58/19 “Indica a 
manutenção de estradas na forma que especifica” e nº 59/19 “Indica a 
manutenção da estrada na forma que especifica”; as Indicações foram lidas, 
ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação de 
autoria dos vereadores Joanil dos Santos e Sergio Shindin Tawata: nº 60/19 
“Indica estudo técnico para regulamentação de área que especifica”; a Indicação 
foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações 
de autoria do vereador Cornélio Tavares de Souza: nº 61/19 “Indica a limpeza e 
manutenção na via que se especifica”, nº 62/19 “Indica a limpeza na estrada na 
forma que se especifica”, nº 63/19 “Indica a limpeza na estrada do bairro que se 
especifica” e nº 64/19 “Indica a limpeza na estrada do bairro que se 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; comentou que esteve em reunião com o Secretário de 
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo Senhor Marco Vinholi 
discutindo acerca da questão do investimento na malha viária que dá acesso ao 
aeroporto regional de Itanhaém/SP, a qual será beneficiada uma vez que a 
licitação para o aeroporto de Guarujá/SP foi suspensa por tempo indeterminado;  
ainda nesta reunião também foi discutido sobre a duplicação da rodovia Padre 
Manoel de Nóbrega a qual terá início na cidade de Praia Grande indo até o início 
da BR 116, com previsão da instalação de quatro praças de pedágio; teceu 
comentários sobre  Projeto de Lei Complementar nº 02, de 09 de setembro de 
2019 que “Altera a Lei Complementar nº 073, de 29 de junho de 2017, 
modificando o quadro de pessoal e lotação constante da estrutura administrativa 
do Departamento de Saúde do município de Pedro de Toledo”, na qual solicitou 
ao Senhor Presidente que encaminhe um ofício ao Diretor Municipal de Saúde 
para que o mesmo possa estar vindo a esta Casa de Leis explicar melhor sobre as 
mudanças de cargos no referido projeto. O vereador Joanil dos Santos, fez o 
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu que esteve no Banco do 
Brasil na qual presenciou as pessoas por mais de uma hora na fila do caixa 
eletrônico (pois dois caixas não estavam funcionando), então, procurou a gerente 
do banco para expor a situação e solicitou que fosse colocado dinheiro nos 
caixas a fim de poder atender à população, por isso, aludiu que vai enviar um 
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ofício ao gerente do Banco do Brasil de Peruíbe para resolver a situação e caso 
não tenha êxito vai solicitar a ajuda dos edis para resolverem esta questão; teceu 
comentários sobre a saúde do município, na qual antes de expor a situação 
parabenizou o trabalho que o Diretor Municipal de Saúde Senhor Ranulfo Julio 
Mariano Pereira vem realizando à frente do departamento; continuou citando 
alguns dados relacionados à gestão da saúde na qual os medicamentos 
adquiridos através de licitação foram 140 itens, medicamentos fornecidos pelo 
Estado 67 itens, medicamentos de alto custo fornecidos pelo Estado 130 itens, 
medicamentos estratégicos fornecido pelo DRS 42 itens, sempre há um atraso no 
repasse desse medicamento e quando isso acontece é o próprio município quem 
precisa arcar com essas despesas, e nem sempre o município tem condições para 
atender toda essa demanda. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da 
palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo o apoio que a 
administração pública deu para a APAE na realização da Festa das Flores que 
aconteceu entre os dias 06 e 07 de setembro do corrente ano; aludiu que no mês 
de outubro estará aberto os pedidos para emendas parlamentares, por isso 
ressaltou a importância de se buscar apoio com os nossos parlamentares para 
trazer esses recursos para nosso município. O vereador Célio Marcos de 
Oliveira , fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; teceu comentários 
sobre as proposituras de sua autoria, aludindo sobre a importância e necessidade 
das mesmas; aludiu sobre um pedido que fez há algum tempo atrás sobre a 
reforma da rodoviária, cujo pedido foi atendido recentemente pelo Senhor 
Prefeito Municipal. 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; iniciou parabenizando o trabalho e dedicação do edil Marco 
Antonio Melhado Garcia; endossou com satisfação as palavras do edil Célio em 
relação à reforma da rodoviária; aludiu que tem contemplado a correria dos 
vereadores em busca de melhorias para o município e que isto é de suma 
importância pois reflete no crescimento e desenvolvimento da cidade; agradeceu 
a todos que tem o apoiado e parabenizou a todos porque o mérito é de todo um 
conjunto. 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 Constituição, Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas examinando Projeto 
de Lei nº 21, de 06 de setembro de 2019 que “Cria o Programa Frente de 
Trabalho contra o Desemprego – Valorizando e Capacitando 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 do projeto; Cornélio Tavares de Souza 
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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). A Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação examinando o Projeto de Lei nº 22/2019 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 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). 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 25 de 
setembro do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 20h30. Para 
constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 
Senhor Presidente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


