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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.  
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2020, realizou-se a 2º 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 12 de fevereiro 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 nº050/2020, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 05, de 27 de fevereiro 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: Projeto de Lei nº 06/2020 
de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a revisão anual dos servidores da 
Câmara Municipal 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, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado e 
encaminhado à Ordem do Dia. Indicação de autoria dos vereadores Sergio 
Shindin Tawata e Joanil dos Santos: nº 09/2020 “Indica reparos das estradas dos 
bairros que se especificam”; a Indicação foi lida, ciente a Casa (encaminha-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 o Projeto de Lei nº 05, 
de 27 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre a criação de Fichas 
Orçamentárias, abertura de Crédito Orçamentário e devidas alterações no PPA, 
LDO e LOA”, na qual solicitou que as matérias que vierem do Poder Executivo 
e que sejam referentes à sua Comissão, que venham para esta Casa de Leis com 
certa antecedência para que sejam estudadas e discutidas entre os edis. O 
vereador Marco Antonio Melhado Garcia fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; aludiu que esteve conversando com o ex-governador Geraldo 
Alckimin acerca dos novos planos para os partidos do PSDB e DEM, e as 
mudanças que poderão ocorrer com a possível aprovação do voto distrital misto, 
a qual irá reduzir em parte as eleições de redes sociais, pois esse tipo de eleição 
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mascara os candidatos os quais não tem uma causa, uma bandeira, uma região 
para discutir; questionou com o Procurador Jurídico Dr. André Mauro acerca da 
formalização da nomeação do edil Milton Rodrigues de Mello nas Comissões 
Permanentes, visto que ele tem assinado as matérias no lugar do edil que foi 
cassado e, teme que essa situação invalide os documentos; o Senhor Presidente 
pediu o aparte, o qual foi concedido. O Senhor Presidente aludiu que já ia 
conversar com o Procurador Jurídico sobre essa questão a qual será resolvida já 
para a próxima sessão, e, com relação à fala do edil Milton, aludiu que o Projeto 
já estava na Casa desde novembro do ano passado e que apenas sofreu uma 
adaptação. Novamente com a palavra, o edil Marco Antonio finalizou 
endossando a fala do edil Milton sobre a importância da discussão dos Projetos 
que chegam nesta Casa. O vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, fez 
o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu que esteve em visita ao 
bairro Braço do Meio, e, ficou preocupado com o fato de não termos conseguido 
liberar uma cascalheira, por isso, solicitou ajuda dos edis e Prefeito Municipal 
para que juntos pudessem conseguir uma forma de estar liberando uma 
cascalheira para sanar os problemas com as estradas rurais do município. O 
vereador Célio Marcos de Oliveira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença 
de todos; aludiu sobre o Carnaval que trouxe muitos benefícios para a cidade 
(impulsiona o comércio, traz turismo, etc); comentou sobre o desrespeito da 
empresa Sabesp em relação à falta de água no município que aconteceu durante 
a festividade do Carnaval, onde que prejudicou tanto os moradores quanto os 
turistas que estavam passeando; ainda sobre o assunto, aludiu sobre a 
necessidade de ser feito uma reunião com a gerente da Sabesp para ver se 
conseguimos resolver esse problema; questionou com tristeza e indignação 
sobre o motivo pelo qual não foi anunciado a sua presença e a do vereador 
Cornélio durante a festividade do Carnaval, onde aludiu que são vereadores e 
que muito têm colaborado com esta administração, portanto não custava nada 
anunciar os nomes dos vereadores que estavam prestigiando a festa; desabafou 
aludindo que esse tipo de situação o faz se ver longe da política porque a mesma 
vem se tornando nada com coisa alguma, uma política de uma cidade pequena 
que vem tendo nojo, pois política se faz com amor, carinho e dignidade, o edil 
Cornélio pediu o aparte, o qual foi concedido. O edil Cornélio aludiu que o 
rapaz do som ficou sabendo da sua presença, porém o mesmo disse que não 
poderia falar o nome de vereador. Novamente com a palavra, o edil Célio aludiu 
que é realmente uma situação triste, pois hoje estamos aqui mas amanhã 
estaremos lá fora e não seremos nada com coisa alguma, por isso precisamos ter 
respeito; endossou as palavras do edil Carlos Alberto em relação à questão do 
cascalho e aludiu sobre a importância de lutar por uma cascalheira que atenda as 
necessidades do município. O vereador Joanil dos Santos fez o uso da palavra, 
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agradeceu a presença de todos; comentou com alegria sobre a compra de um 
veículo Van da Renault para o Departamento de Saúde (transporte para 15 
pacientes) e também sobre a emenda parlamentar no valor de R$250.000,00 
oriundo da Deputada Federal Rosana Vale; aludiu que a busca por emendas é 
um trabalho árduo, por isso quando o município é contemplado toda população é 
beneficiada. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre a conquista das 
emendas parlamentares oriunda do Deputado Estadual André do Prado (valor de 
R$200.000,00 destinado à saúde e o valor de R$150.000,00 destinado à 
iluminação pública) e do Deputado Estadual Márcio Alvino (valor de 
R$100.000,00 destinado à APAE do município); aludiu sobre a Indicação nº 
09/2020 de sua autoria juntamente com o edil Joanil dos Santos, onde explanou 
sobre os danos causados pela Empresa Sabesp em algumas ruas do município as 
quais necessitam de reparos com urgência; solicitou o veículo oficial para que 
possa estar verificando os pontos de iluminação que precisam de reparos. 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 a toda equipe pela realização do Carnaval, a qual 
foi muito bonita e alavancou ainda mais a presença de turistas no nosso 
município; aludiu sobre a emenda parlamentar de R$1.000.000,00 (hum milhão)  
oriunda de vários deputados, a qual já foi sinalizada e será utilizada para custeio 
da saúde, infraestrutura entre outros; parabenizou o trabalho que vem sendo 
realizado pelo Prefeito Municipal, o qual não mede esforços para ajudar o 
município.  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, Educação, Cultura, Assistência Social, Esporte e Turismo 
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 04, de 12 de fevereiro 
de 2020 que “Institui a Semana Municipal do Churrasco 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; 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 Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 
Educação, Cultura, Assistência Social, Esporte e Turismo conjuntamente 
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reunidas examinando o Projeto de Lei nº 05, de 27 de fevereiro 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). As Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto 
de Lei nº 06, de 26 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre a revisão anual dos 
servidores da Câmara Municipal 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; 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 11 de março do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a 
sessão às 20h25. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


