
 
Câmara Municipal de Pedro de Toledo 
              Estado de São Paulo 

 

 1 

ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO  
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.  
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2019, realizou-se a 14ª 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 11 de setembro 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 
dos Senhores Vereadores: Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2019 de autoria 
do vereador Marco Antonio Melhado Garcia que “Dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão 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). Indicações de autoria do vereador 
Célio Marcos de Oliveira: nº 65/19 “Indica a reforma da quadra de esportes na 
forma que especifica”, nº 66/19 “Indica colocação de asfalto na forma que 
especifica”, nº 67/19 “Indica a reforma do campo de futebol no bairro que 
especifica, nº 68/19 “Indica a reforma da unidade escolar que se especifica, nº 
69/19 “Indica a colocação de cascalho na forma que especifica, nº 70/19 “Indica 
a implantação de jardim na forma que especifica, nº 71/19 “Indica a construção 
de lombada no local que especifica, nº 73/19 “Indica a colocação de cascalho no 
local que especifica, nº 76/19 “Indica asfaltamento na estrada no local que 
especifica, nº 77/19 “Indica aumento de policiamento militar em nossa cidade, e, 
nº 78/19 “Indica reparos e manutenção no local que se especifica; as Indicações 
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Indicação de autoria do vereador Joanil dos Santos: nº 72/19 “Indica a concessão 
de um auxiliar de enfermagem na forma que se 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 74/19 “Indica a manutenção 
no esgoto no bairro que se especifica”, e, nº 75/19 “Indica a manutenção na 
estrada na forma que se especifica”; as Indicações foram lidas, ciente a Casa 
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº. 
01/2019 de autoria do vereador Célio Marcos de Oliveira, “Aos Senhores 
Jeferson Serradilha Schuindt (Engenheiro Civil), Sivaldo Miguel dos Santos 
(Bigode), José Maria, José Carlos Batista, Antonio de Almeida, Wellington 
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Pontes de Batista, Enoque Gregório da Silva, José Gualberto, Juraci Alves dos 
Santos, Luiz Nascimento, João Domingues Neves e Gerson Nascimento Júnior, 
pelos relevantes serviços prestados à comunidade do nosso município”, foi lida, 
discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade 
pela edilidade (encaminha-se). O Senhor Presidente convidou o Senhor Jeferson 
Serradilha Schuindt - Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal – para fazer o 
uso da tribuna e representar os demais funcionários que também receberam a 
Moção de Congratulação nº 01/2019 de autoria do edil Célio Marcos de 
Oliveira. O Senhor Jeferson Serradilha Schuindt fez o uso da palavra, agradeceu 
a oportunidade concedida e também as palavras de apoio que receberam; aludiu 
que tem passado por momentos difíceis durante esses dois anos e meio que vem 
trabalhando na administração, mas é muito grato pelo apoio de todos que 
acreditam em seu trabalho, pelo Prefeito Municipal Senhor Eleazar Muniz 
Junior que o deixa sempre à vontade para colocar em prática seus 
conhecimentos profissionais; agradeceu a homenagem aos seus amigos de 
trabalho que estão sempre dispostos a ajudar; finalizou aludindo sobre a 
satisfação de poder trabalhar com essa equipe. 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 prestando sua homenagem ao 
Senhor Sebastião Misiara feita através de Projeto de Decreto Legislativo nº 
03/2019 de sua autoria que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão e dá 
outras providências”, onde explanou sobre a biografia, trajetória profissional e 
sobre a luta municipalista do homenageado; ainda sobre o assunto aproveitou 
para fazer a leitura do referido Projeto e também esclarecer sobre a importância 
de ter o nosso município sendo representado através da luta municipalista do 
Senhor Sebastião Misiara; aludiu sobre a busca incansável pelas emendas 
parlamentares, sem esquecer que o período para correr atrás dessas emendas 
através dos deputados estará aberto entre o dia primeiro ao dia vinte de outubro; 
comentou que esteve conversando com o ex-Deputado Estadual Coronel Camilo 
sobre a possibilidade de conseguir uma emenda para colocação de trinta e seis 
câmeras junto com monitoramento para dar mais segurança aos nossos 
munícipes; ainda sobre o assunto aludiu que já havia conversado anteriormente 
com o Senhor Prefeito Municipal o qual tratou de preparar o referido projeto 
para receber esse benefício. O vereador Célio Marcos de Oliveira fez o uso da 
palavra, agradeceu à presença de todos; agradeceu a colaboração expressiva do 
Senhor Carlos Spinosa (esposo da Claudia Marietto) o qual não ocupa lugar na 
administração, porém desenvolve há muito tempo um trabalho notável na área 
do esporte e, trouxe muitos benefícios para o município – a título de parceria – 
por isso, ele merece todo nosso respeito em virtude dessa parceria voluntária; 
teceu comentários sobre as proposituras de sua autoria, aludindo sobre a 
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importância e necessidade das mesmas; aludiu sobre a necessidade de se ter 
nesta Casa de Leis um local adequado para recepcionar as pessoas quando forem 
homenageadas, e, solicitou ao Senhor Presidente para verificar a possibilidade 
de ser feito esse local. O vereador Joanil dos Santos, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre a Indicação nº 72/2019 
de sua autoria a qual “Indica a concessão de um auxiliar de enfermagem na 
forma que se especifica”; aludiu com satisfação sobre a liberação de recursos 
para a compra de uma van para transporte dos pacientes que utilizam o Pronto 
Socorro Municipal; agradeceu ao engenheiro civil da Prefeitura Senhor Jeferson 
Serradilha Schuindt e toda sua equipe pelas melhorias que tem realizado na Rua 
Ribeirão do Luiz. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos inclusive da ex-vereadora Elisabete Silva a qual o 
acolheu quando foi eleito; iniciou aludindo sobre uma reunião da Conexão Mata 
Atlântica a qual será realizada na Casa da Agricultura no dia 27 de setembro do 
corrente ano às 14h00, cujo trabalho é voltado para os produtores da Agricultura 
Familiar; comentou sobre a APAE e o CCI – Centro de Convivência do Idoso os 
quais tem feito um trabalho muito transparente na prestação de contas das 
entidades; aludiu sobre duas emendas parlamentares oriundas do Deputado 
Estadual André do Prado, sendo uma no valor de R$30.000,00 destinada à CCI – 
Centro de Convivência do Idoso e outra no valor de R$120.000,00 destinada à 
iluminação pública.  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, inclusive da ex-vereadora Elisabete Silva na qual trabalharam 
juntos durante um mandato; aludiu que os benefícios que o município vem 
ganhando são frutos de muito trabalho tanto do Prefeito Municipal como dos 
vereadores desta Casa de Leis que não se cansam de buscar recursos para a 
cidade; aproveitou para esclarecer que o gabinete está de portas abertas para 
atender qualquer um dos vereadores no que for preciso e dentro do que for 
possível; aludiu que há um mês atrás foi montado a Comissão de Investigação e 
Processante e, para conhecimento de todos esta Comissão está em andamento e 
tem noventa dias para apurar a denúncia referente aos fatos ímpobros cometidos 
pelo vereador Senhor José Roberto Esteves; ainda sobre o assunto aludiu que 
confia na competência dos membros da Comissão e que ao final com certeza irá 
aparecer o culpado. 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. A Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação examinando Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2019 de autoria do 
vereador Marco Antonio Melhado Garcia que “Dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão e dá outras providências”; opina favoravelmente pela matéria 
em tela. O Parecer do Projeto foi lido, o Projeto foi discutido e submetido à 



 
Câmara Municipal de Pedro de Toledo 
              Estado de São Paulo 

 

 4 

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). As Comissões de Constituição, Justiça e Redação, 
Finanças e Orçamento e Saúde conjuntamente reunidas examinando o Projeto de 
Lei Complementar nº 02/2019 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”; 
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 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 Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento 
conjuntamente reunidas examinando o 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” no valor de 
R$50.000,00; 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 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 Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento 
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 13 de 31 de maio de 
2019 que “Dispõe sobre a criação de fichas orçamentárias, abertura de crédito 
orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA” no valor de 
R$1.482,00; 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: 
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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 09 de outubro 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


