Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2020, realizou-se a 8º 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 11 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 nº254/2020, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 21, de 19 de novembro de 2020 que
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial”; 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 nº255/2020, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que
encaminha Projeto de Lei nº 22, de 19 de novembro de 2020 que “Dispõe sobre
a criação de fichas orçamentárias, abertura de crédito orçamentário e devidas
alterações no PPA, LDO e LOA”; 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: Requerimentos de autoria do vereador
Célio Marcos de Oliveira: nº 07/2020 “Justificativa de ausência na Sessão do dia
29/10/2020” e, nº 08/2020 “Justificativa de ausência na Sessão do dia
11/11/2020”; os Requerimentos foram lidos, discutidos e submetidos à
deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade
(arquiva-se). Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O
vereador Marco Antonio Melhado Garcia fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; parabenizou a todos os edis que participaram do pleito
eleitoral, aludiu que foi uma eleição limpa e que conseguiu levar propostas para
a população seguindo sua linha de trabalho; cumprimentou os edis Sergio
Shindin Tawata, Carlos de Oliveira Medeiros e o Presidente Dourivaldo de Rosa
Moreira pela reeleição e, os demais vereadores que foram eleitos; comentou que
democracia é isso, algumas vezes se consegue transformar idéias em votos e
outras vezes não; aproveitou para desmistificar os boatos que estaria vendendo
suas propriedades e, aludiu que não está indo embora da cidade, mesmo porque
além de gostar da região também acredita no seu desenvolvimento. O vereador
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Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, fez o uso da palavra, iniciou
parabenizando seus eleitores (porque foi reeleito), o Senhor Prefeito Municipal,
o edil Sergio Shindin Tawata e o Presidente desta Casa de Leis pela reeleição;
desejou sucesso na vida pessoal de cada um dos edis; parabenizou o edil Marco
Antonio por ter pleiteado o cargo de Prefeito Municipal, o qual não é fácil (pois
já foi candidato à Prefeito e sabe muito bem como é); finalizou desejando boa
sorte à todos. O vereador Célio Marcos de Oliveira, fez o uso da palavra,
agradeceu a presença de todos; parabenizou os edis Carlos Alberto do Oliveira
Medeiros, Sergio Shindin Tawata e o Presidente Dourivaldo Rosa Moreira pela
reeleição; endossou as palavras do edil Marco Antonio em relação à eleição a
qual foi limpa e, ressaltou que as opiniões podem ser diferentes porém o respeito
deve ser mútuo; aludiu sobre o trabalho em prol do município que todos os edis
desenvolveram ao longo deste mandato e parabenizou cada um deles; finalizou
comentando sobre o excelente trabalho realizado pelo Senhor Prefeito Municipal
e aludiu que esta Câmara sempre esteve apoiando o Poder Executivo em prol do
benefício da população. O Senhor Presidente agradeceu a presença do vereador
eleito Senhor Márcio Simões (Márcio Fiscal). O vereador Joanil dos Santos
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu que a campanha de
eleição municipal foi tranqüila; comentou que está feliz pois apesar das críticas
que recebeu, tem a consciência de que contribuiu com a cidade no que esteve ao
seu alcance; desejou boa sorte ao Senhor Presidente, aos edis Carlos de Oliveira
Medeiros e Sergio Shindin Tawata pela reeleição, e, também aos vereadores
eleitos. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, agradeceu a
presença de todos; comentou que ficou surpreso (por ter sido reeleito) e ao
mesmo tempo muito triste por causa dos seus companheiros; parabenizou
enaltecendo o trabalho e o empenho do edil Marco Antonio em pleitear o cargo
de Prefeito Municipal e, de todos os demais edis que não conseguiram a
reeleição; comentou que esteve de casa em casa conversando com a população
e, reconheceu que sua vitória se deu em virtude do excelente trabalho que o
Senhor Prefeito Municipal vem realizando na cidade. O Senhor Presidente fez o
uso da tribuna livre do seu lugar. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira,
fez o uso da palavra, iniciou parabenizando a todos os edis que concorreram à
uma vaga tanto para vereador quanto para Prefeito Municipal; comentou que a
expressiva votação e reeleição do Prefeito Municipal se deu devido o trabalho
dos vereadores dentro desta Casa de Leis, que concordaram com os projetos do
Poder Executivo e deram seus votos de confiança; ressaltou o excelente trabalho
realizado pelos vereadores ao longo desse mandato e agradeceu a parceria.
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, Finanças e
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Orçamento, Educação, Cultura, Assistência Social, Esportes e Turismo e Saúde
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 21, de 19 de novembro
de 2020 que “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial” no valor
de R$106.947,54 destinadas às Obrigações Patronais dos seguintes
departamentos: Saúde (R$65.063,44), Ensino Fundamental (R$23.835,77) e
Obras e Serviços Municipais (R$18.048,33); 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 Saúde conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 22,
de 19 de novembro de 2020 que “Dispõe sobre a criação de fichas
orçamentárias, abertura de crédito orçamentário e devidas alterações no PPA,
LDO e LOA” 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).
Terminado a Ordem do Dia, e não havendo mais matérias para deliberar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, convidou-os para a próxima
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 09 de dezembro do corrente ano ás 19h00
horas e encerrou a sessão às 20h20. Para constar, eu, Secretário, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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