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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.  
Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2020, realizou-se a 4º 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 março e, as atas das Sessões Extraordinárias 
dos dias 31 de março, 13 de abril, 21 de abril, 18 de maio, 27 de maio, 22 de 
junho, 17 de julho, 12 de agosto e 01 de setembro (todas do corrente ano), 
tiveram suas leituras dispensadas, conforme a Resolução nº. 38/2014 desta Casa 
de Leis, foram colocadas em discussão, votação e submetidas à deliberação do 
Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao 
Expediente: Matérias dos Senhores Vereadores: O Senhor Presidente passou a 
palavra para o Vereador Marco Antonio Melhado Garcia (Corregedor desta 
Egrégia Casa de Leis) para que o mesmo faça a leitura do Processo nº 02/2020 
(Processo nº 13/2020 apenso ao processo), datado de 20 de janeiro de 2020, de 
autoria da Senhora Jessica Jacob Ferreira, assunto: Denúncia. Com a palavra, o 
vereador Marco Antonio Melhado Garcia agradeceu e antes de iniciar a leitura, 
solicitou ao Plenário um minuto de silêncio pelas quase 117.000 mortes 
causadas pelo COVID-19. Após, deu-se início a leitura do Ofício de sua autoria 
ao Presidente da Câmara, datado de 09 de março de 2020, o qual solicita o 
encaminhamento do Processo nº 02/2020 para leitura em sessão ordinária e 
convocação para eleição dos membros para compor a Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar. Em seguida fez a leitura da denúncia da Senhora Jessica 
Jacob Ferreira. Após a leitura o Senhor Presidente fez o sorteio dos membros da 
Comissão, onde os sorteados foram os vereadores Sergio Shindin Tawata, Joanil 
dos Santos e Célio Marcos de Oliveira. A sessão foi suspensa por cinco minutos 
para serem definidos os cargos de Presidente, Relator e Membro da Comissão. 
Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente comunicou que a Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar ficou assim formada: Presidente (Joanil dos Santos), 
Relator (Célio Marcos de Oliveira) e Membro (Sergio Shindin Tawata). O 
Senhor Presidente entregou o Processo nº 02/2020 (Processo nº13/2020 apenso 
ao processo) ao Presidente da Comissão Senhor Joanil dos Santos para que dê 
andamento e tome as devidas providências. Dando continuidade aos trabalhos, o 
Senhor Presidente pediu ao Primeiro Secretário para continuar a fazer a leitura 
do Expediente. Projeto de Resolução nº 01/2020 de autoria da mesa Diretora 
que “Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Senhores Vereadores e do 
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Presidente da Câmara Municipal de Pedro de Toledo para a Legislatura 2021 a 
2024”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 19/2020 de 
autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a Fixação do Subsídio do Prefeito 
Municipal e do Vice-Prefeito para a Legislatura 2021 à 2024 e dá outras 
providências”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. 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 o Senhor 
Presidente pela clareza em conduzir o Processo nº 02/2020; parabenizou a 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e se disponibilizou a ajudar no que for 
necessário. O vereador Milton Rodrigues de Mello, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; comentou sobre os problemas que a população 
estava enfrentando com o transporte intermunicipal oferecido pela empresa 
Valesul, onde na ocasião juntamente com outros edis protocolou vários 
requerimentos na ARTESP solicitando providências, e, após algumas reuniões 
que foram feitas com o Superintendente da ARTESP, finalmente o problema foi 
resolvido. O vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, fez o uso da 
palavra, aludiu estar muito feliz em rever os companheiros, os funcionários e de 
retornar a esta Casa para dar continuidade aos trabalhos; aludiu que deseja 
sucesso a todos os vereadores que irão a reeleição e também aos vereadores 
Célio Marcos de Oliveira e Lorival Ileck que decidiram por não sair à reeleição;  
comentou que está apoiando o atual Prefeito o qual vem realizando um bom 
trabalho; finalizou desejando uma campanha limpa e boa sorte à todos. O 
vereador Célio Marcos de Oliveira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença 
de todos; iniciou retribuindo o carinho pelo vereador Marco Antonio Melhado 
Garcia, o qual se colocou à disposição para nos ajudar com os trabalhos da 
Comissão; parabenizou tanto o vereador Milton Rodrigues de Mello como os 
demais envolvidos pela resolução dos problemas envolvendo o transporte 
intermunicipal. O vereador Joanil dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; aludiu sobre a satisfação em poder trabalhar com esta equipe 
em busca de benefícios para nossa população; parabenizou o excelente trabalho 
que vem sendo realizado pelo Senhor Prefeito Municipal e aproveitou para 
endossar as palavras do edil Milton Rodrigues de Mello em relação ao transporte 
intermunicipal; aludiu sobre o asfaltamento da Rua José Morato, onde agradeceu 
ao Senhor Prefeito Municipal por ter atendido seu pedido; desejou boa sorte à 
todos que irão lutar pela reeleição. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o 
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou endossando as palavras 
do edil Milton Rodrigues de Mello em relação ao transporte intermunicipal, 
onde ressaltou que em virtude do transporte estar irregular caso acontecesse 
algum acidente em nosso município, provavelmente iríamos responder por essa 
irregularidade; aludiu também sobre o transporte municipal (reivindicado pela 
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população), o qual vem atendendo aos bairros de Manoel de Nóbrega e 
Amoreiras em três horários diários; agradeceu também ao Diretor Municipal de 
Obras Senhor Jeferson Serradilha Shuindt, o qual não mede esforços para 
atender as solicitações dos edis; finalizou aludindo que em relação das 
campanhas eleitorais devemos respeitar uns aos outros e cuidar da nossa saúde, 
em virtude de estarmos em período de pandemia.  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 e Finanças e Orçamento conjuntamente 
reunidas examinando o Projeto de Resolução nº 01/2020 que “Dispõe sobre a 
fixação dos subsídios dos Senhores Vereadores e do Presidente da Câmara 
Municipal de Pedro de Toledo para a Legislatura de 2021 a 2024”; 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; Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do projeto; Lorival Ileck 
votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou 
pela aprovação do projeto; Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação do 
projeto e Joanil dos Santos votou pela aprovação do projeto, sendo aprovado por 
oito votos favoráveis (encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e 
Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 
19/2020 que “Fixa o subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito de 2021 à 2024”; 
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; Célio Marcos de Oliveira votou pela aprovação do 
projeto; Lorival Ileck votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de 
Oliveira Medeiros votou pela aprovação do projeto; Sergio Shindin Tawata 
votou pela aprovação do projeto e Joanil dos Santos 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 14 de outubro do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a 
sessão às 20h50. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 


