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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO ANO  
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.  
Aos onze dias do mês de dezembro de 2019, realizou-se a 19ª 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 Célio Marcos de 
Oliveira e 2º Secretário Joanil dos Santos. O Senhor Presidente solicitou ao 1º 
Secretário que fizesse a chamada regimental, foi constatado a presença de sete 
vereadores, ausentes os edis Marco Antonio Melhado Garcia e Sergio Shindin 
Tawata (conforme atestado médico). Deu-se início à sessão. A ata da Sessão 
Ordinária do dia 27 de novembro 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. O Senhor Presidente comunicou a todos que o 
Expediente será reduzido de acordo com o artigo 226 do Regimento Interno 
desta Câmara, em virtude da discussão do Projeto da Lei Orçamentária Anual. 
Passou-se ao Expediente: Matérias do Senhor Prefeito Municipal: Ofício nº 
501/2019, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de 
Lei nº 29, de 28 de novembro 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. Ofício nº 
507/2019, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de 
Lei nº 30, de 03 de dezembro de 2019 que “Concede abono salarial aos 
Servidores Públicos Municipais referente ao mês de abril de 2019 e dá outras 
providências”; foi lido na qual o edil Joanil dos Santos solicitou que fosse 
colocado na pauta da Ordem do Dia, foi submetido à deliberação do Plenário, 
foi aprovado por unanimidade pela edilidade (aprovado). Ofício nº 508/2019, de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 31, de 03 
de dezembro de 2019 que “Concede a diferença salarial retroativa aos 
Professores Municipais e dão outras providências”; foi lido na qual o edil Joanil 
dos Santos solicitou que fosse colocado na pauta da Ordem do Dia, foi 
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 
edilidade (aprovado). Ofício nº 510/2019, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei Complementar nº 03, de 04 de 
dezembro de 2019 que “Dispõe sobre alteração do Anexo I da Lei 
Complementar nº 040, de 31 de dezembro de 2003, e alterações, que aprova o 
Código Tributário do município 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, foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 
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unanimidade pela edilidade (aprovado). Ofício nº 514/2019, de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 32, de 09 de 
dezembro de 2019 que “Dispõe sobre sanções administrativas derivadas de 
condutas e atividades consideradas lesivas à saúde pública e ao Meio Ambiente; 
institui e adere em âmbito municipal, em convênio com o Estado de São Paulo, 
ao Programa Estadual e universalização do acesso ao saneamento básico, 
destinado às localidades de pequeno porte predominantemente ocupados por 
populações de baixa renda – Programa Água é Vida, nas condições gerais e 
específicas do Decreto Estadual nº 57.479, de 01 de novembro de 2011, e 
decorrentes Resoluções e Plano de Trabalho, oriundos da Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos e dá outras providências”; foi lido na qual o 
edil Joanil dos Santos solicitou que fosse colocado na pauta da Ordem do Dia, 
foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 
edilidade (aprovado). Ofício nº 515/2019, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 33, de 09 de dezembro de 2019 que 
“Dispõe sobre a criação de Feira do Produtor Rural 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, foi submetido à deliberação do Plenário, 
foi aprovado por unanimidade pela edilidade (aprovado). Ofício nº 516/2019, de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 34, de 09 
de dezembro de 2019 que “Dispõe sobre o Plano de Mobilidade Urbana do 
Município de Pedro de Toledo”; foi lido na qual o edil Joanil dos Santos 
solicitou que fosse colocado na pauta da Ordem do Dia, foi submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 
(aprovado). Ofício nº 517/2019, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 
encaminha Projeto de Lei nº 35, de 09 de dezembro de 2019 que “Dispõe sobre 
a concessão do direito de ausência por 01 (um) dia útil de trabalho dos 
servidores públicos do município de Pedro de Toledo, a ser usufruído na data de 
seu aniversário”; foi lido na qual o edil Joanil dos Santos solicitou que fosse 
colocado na pauta da Ordem do Dia, foi submetido à deliberação do Plenário, 
foi aprovado por unanimidade pela edilidade (aprovado). Ofício nº 519/2019, de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei 
Complementar nº 04, de 11 de dezembro de 2019 que “Altera a Lei 
Complementar nº 48, de 21 de dezembro de 2005 que Dispõe sobre a 
reorganização do Quadro e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal 
do município 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, 
foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 
edilidade (aprovado). Matérias dos Senhores Vereadores: Balancete Analítico 
da Câmara Municipal de Pedro de Toledo referente ao mês de novembro de 
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2019, foi lido e encontra-se afixado no quadro de avisos. Requerimento de 
autoria do vereador Sergio Shindin Tawata: nº 14/19 “Justificativa de ausência 
em sessão ordinária realizada em 27 de novembro do corrente ano”; o 
Requerimento foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 
aprovado por unanimidade pela edilidade. Indicações de autoria do vereador 
Célio Marcos de Oliveira: nº 89/19 “Indica a manutenção na via que se 
especifica” e nº 90/19 “Indica a manutenção no local 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 
Milton Rodrigues de Mello fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos; teceu comentários sobre os projetos que foram encaminhados para a 
Ordem do Dia e aludiu sobre a importância dos mesmos para a população; 
aludiu que o município receberá para o ano de 2020 um caminhão coletor de 
lixo oriundo do Deputado Federal Cezinha da Madureira; finalizou desejando a 
todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. O vereador Carlos Alberto de 
Oliveira Medeiros, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
parabenizou o Senhor Prefeito pelo término da obra do Gabião, a qual ficou 
muito bonita e será benéfica para os moradores; desejou um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo à todos. O vereador Lorival Ileck, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; desejou um Feliz Natal a todos, e que as bênçãos 
do céu recaia sobre todas as famílias. O vereador Joanil dos Santos, fez o uso 
da palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu ao Senhor Presidente por 
ter atendido seu pedido em relação à Frente de Trabalho a qual irá beneficiar 
muitas famílias; comentou sobre os vários projetos que entraram na Casa e que 
são extremamente importantes para a população; comentou sobre uma lei 
municipal que proíbe animais soltos pelas ruas da cidade, porém essa lei não 
vem sendo cumprida, e, se faz necessário que haja fiscalização pois vários 
acidentes já ocorreram colocando em risco a vida dos moradores. O vereador 
Célio Marcos de Oliveira fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 
aludiu sobre a experiência que teve em passar o dia trabalhando junto com a 
equipe de limpeza do município, por isso, parabenizou a todos da equipe pelo 
trabalho que realizam, pois a dificuldade que os mesmos enfrentam é muito 
grande; comentou sobre o caminhão coletor (citado pelo vereador Milton 
Rodrigues de Mello) o qual será doado ao município e que muito vai ajudar a 
equipe de limpeza; agradeceu ao Senhor Prefeito Municipal por ter atendido seu 
pedido e ter mandado fazer o cascalhamento da Rua das Flores; aludiu sobre os 
projetos que entraram na Casa e falou sobre a importância e relevância dos 
mesmos para a população. O vereador Cornélio Tavares de Souza, fez o uso 
da palavra, agradeceu a presença de todos; desejou um Feliz Nata e um Próspero 
Ano Novo para todos. O Senhor Presidente fez o uso da tribuna livre no seu 
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lugar. O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; desejou um Feliz Natal e um ano de saúde para 
todos, e que no próximo ano possamos trabalhar mais para o bem da população. 
O Senhor Presidente comunicou que iria dar um intervalo de cinco minutos para 
alinhar a votação dos projetos. Terminado o temário livre, passou-se ao 
Intervalo Regimental. Reaberta a sessão, passou-se à Ordem do Dia. As 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento 
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 24/2019 de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que “Estima a Receita e fixa a despesa do município 
de Pedro de Toledo para o exercício de 2020”; 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: 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; Joanil dos Santos votou pela 
aprovação do projeto e Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do 
projeto, sendo aprovado por seis votos favoráveis (encaminha-se).                                                                                   
As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Cultura, 
Assistência Social, Esporte e Turismo, conjuntamente reunidas examinando o 
Projeto de Lei nº 27/2019 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios e termos de 
parceria com empresas públicas, de economia mista e privada, associações 
desportivas, clubes, organizações não governamentais, objetivando a 
implantação de programas e projetos para o desenvolvimento do esporte”; 
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: 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; 
Joanil dos Santos votou pela aprovação do projeto e Célio Marcos de Oliveira 
votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por seis votos favoráveis 
(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento 
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 30/2019 de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que “Concede abono salarial aos Servidores Públicos 
Municipais referente ao mês de abril de 2019 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: 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; Joanil dos 
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Santos votou pela aprovação do projeto e Célio Marcos de Oliveira votou pela 
aprovação do projeto, sendo aprovado por seis votos favoráveis (encaminha-se). 
As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Cultura, 
Assistência Social, Esporte e Turismo, conjuntamente reunidas examinando o 
Projeto de Lei nº 31/2019 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 
“Concede a diferença salarial retroativa aos Professores Municipais e dão 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: 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; Joanil dos Santos votou pela aprovação do projeto e Célio Marcos de 
Oliveira votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por seis votos 
favoráveis (encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento e Orçamento e Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio 
Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei 
Complementar nº 03/2019 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que “Dispõe 
sobre alteração do Anexo I da Lei Complementar nº 040, de 31 de dezembro de 
2003, e alterações, que aprova o Código Tributário do 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 em 1º turno, na qual os edis: 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; Joanil dos Santos votou pela 
aprovação do projeto, Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do projeto 
e Dourivaldo de Rosa Moreira (Presidente da Câmara) votou pela aprovação do 
projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis (encaminha-se). As 
Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras, Serviços 
Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente 
reunidas examinando o Projeto de Lei nº 32/2019 de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que “Dispõe sobre sanções administrativas derivadas de condutas e 
atividades consideradas lesivas à saúde pública e ao Meio Ambiente; institui e 
adere em âmbito municipal, em convênio com o Estado de São Paulo, ao 
Programa Estadual e universalização do acesso ao saneamento básico, destinado 
às localidades de pequeno porte predominantemente ocupados por populações 
de baixa renda – Programa Água é Vida, nas condições gerais e específicas do 
Decreto Estadual nº 57.479, de 01 de novembro de 2011, e decorrentes 
Resoluções e Plano de Trabalho, oriundos da Secretaria de Saneamento e 
Recursos Hídricos e dá outras providências; opinam favoravelmente pela 
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matéria em tela. O Parecer do Projeto foi lido, o Projeto foi discutido e 
submetido à votação nominal, na qual os edis: 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; Joanil dos Santos votou pela 
aprovação do projeto e Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do 
projeto, sendo aprovado por seis votos favoráveis (encaminha-se). A Comissão 
de Justiça e Redação examinando o Projeto de Lei nº 33/2019 de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que “Dispõe sobre a criação de Feira do Produtor 
Rural 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: 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; Joanil dos Santos votou pela 
aprovação do projeto e Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do 
projeto, sendo aprovado por seis votos favoráveis (encaminha-se). As 
Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras, Serviços 
Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente 
reunidas examinando o Projeto de Lei nº 34/2019 de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que “Dispõe sobre o Plano de Mobilidade Urbana 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: 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; Joanil dos Santos votou pela aprovação do projeto e Célio Marcos de 
Oliveira votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por seis votos 
favoráveis (encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação examinando o 
Projeto de Lei nº 35/2019 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que “Dispõe 
sobre a concessão do direito de ausência por 01 (um) dia útil de trabalho dos 
servidores públicos do município de Pedro de Toledo, a ser usufruído na data de 
seu aniversário; 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: 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; Joanil dos Santos votou pela aprovação do projeto e Célio Marcos de 
Oliveira votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por seis votos 
favoráveis(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 
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Orçamento e Orçamento e Educação, Cultura, Assistência Social, Esporte e 
Turismo, conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei Complementar 
nº 04/2019 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que “Altera a Lei 
Complementar nº 48, de 21 de dezembro de 2005 que Dispõe sobre a 
reorganização do Quadro e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal 
do 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: 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; Joanil dos 
Santos votou pela aprovação do projeto e Célio Marcos de Oliveira votou pela 
aprovação do projeto, sendo aprovado por seis votos favoráveis (encaminha-se). 
Terminado a Ordem do Dia, o Senhor Presidente convocou a todos os 
vereadores para a Sessão Extraordinária que será realizada logo após o término 
dessa sessão para que seja votado em 2º turno o Projeto de Lei Complementar 
nº 03/2019 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que “Dispõe sobre 
alteração do Anexo I da Lei Complementar nº 040, de 31 de dezembro de 
2003, e alterações, que aprova o Código Tributário do município de Pedro 
de Toledo e dá outras providências”, e, não havendo matéria para a Ordem do 
Dia, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e  comunicou que a 
partir do dia 16 de dezembro a Câmara entrará em recesso. O Senhor Presidente 
encerrou a sessão às 20h25. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata 
que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

  
 


