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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos oito dias do mês de setembro de 2021, realizou-se a 6º Sessão Ordinária do 
1º ano Legislativo da 18º 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 Senhor Presidente Dourivaldo de 
Rosa Moreira. Secretariaram os vereadores 1º Secretário Sergio Shindin Tawata 
e 2º Secretário Márcio Simões Bento. O Senhor Presidente pediu ao 1º 
Secretário que fizesse a chamada regimental, o qual constatou a presença total 
da edilidade. Deu-se início à sessão. A Ata da Sessão Ordinária do dia 25 de 
agosto do corrente ano foi discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi 
aprovada por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Matérias 
dos Senhores Vereadores: Projeto de Lei nº 30/2021 de autoria dos nobres 
edis Edgar Ileck de Souza e Eduardo Leite da Silva que “Dispõe sobre a 
denominação de logradouro público Estrada Municipal Izaias Laurentino da 
Silva e dá outras providências”; foi lido na qual o edil Milton Camara dos 
Santos solicitou que fosse colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido foi 
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado, encaminha-se à Ordem do 
Dia. Requerimento de autoria do vereador Sergio Shindin Tawata: nº 11/2021 
“Encaminha justificativa de ausência em Sessão Ordinária realizada em 25 de 
agosto de 2021”, o Requerimento foi lido, discutido e submetido à deliberação 
do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 
Indicação de autoria dos vereadores Edgar Ileck de Souza, Eduardo Leite da 
Silva, Henrique Nunes dos Santos, Milton Câmara dos Santos e Rafael Gomes 
Jardim: nº 20/2021 “Indica serviços de reparos e manutenção na Estrada 
Municipal do Bairro Bracinho e Estrada Municipal Arnaldo Gualberto da Silva”; 
a Indicação foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Indicações de autoria dos vereadores Márcio Simões Bento, Sergio Shindin 
Tawata, Dourivaldo de Rosa Moreira e Carlos Alberto de Oliveira Medeiros: nº 
21/2021 “Indicam benfeitoria na estrada vicinal do bairro Cerâmica”; 22/2021 
“Indicam ligação da via na forma que especificam”; 23/2021 “Indicam a 
construção de passarela na forma que especificam”; 24/2021 “Indicam a 
construção de ponte no local que se especifica”; 25/2021 “Indicam a colocação 
de lajotas nas vias que se especificam”; as Indicações foram lidas, ciente a Casa 
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o Expediente 
passou-se ao Temário Livre . O vereador Carlos Alberto de Oliveira 
Medeiros fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou tecendo 
comentários sobre a Indicação nº 21/21, na qual aludiu que apesar do bairro 
Cerâmica estar próximo ao centro da cidade, o mesmo não tem recebido 
benefícios, por isso ressaltou a importância dessa indicação; parabenizou o 
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Senhor Prefeito Municipal pelos serviços que tem sido feitos no bairro Fazenda 
São Paulo; comentou que foi procurado pela professora Priscila (Escola Estadual 
Otaviano Soares de Albuquerque) na qual ela falou do interesse dos alunos em 
saber sobre o funcionamento da Câmara Municipal e também sobre a profissão 
de advogado, por isso, ficou agendado para quarta-feira dia 15 de setembro do 
corrente ano à partir das 09h00 a visita dos alunos na Câmara; ainda sobre o 
assunto aproveitou para convidar todos os vereadores para estarem participando. 
O vereador Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença 
de todos; iniciou agradecendo à Senhora Paula pelos excelentes serviços 
prestados ao município, pois além de conhecer as dificuldades das famílias do 
nosso município é também parceira e “abraça a causa”; teceu comentários sobre 
a estrada rural do bairro Ribeirão do Luiz I, a qual precisa de reparos e 
manutenção para dar uma melhor assistência aos moradores da localidade. 
Terminado o temário livre, o Senhor Presidente consultou o Plenário para a 
dispensa do Intervalo Regimental, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. 
O Senhor Presidente fez a leitura do Ofício nº 02/2021 o qual convida a todos os 
vereadores para estarem participando da Reunião da Frente Parlamentar de 
apoio aos municípios da Baixada Santista e Vale do Ribeira, a qual será 
realizada no dia 10 de setembro do corrente ano às 10h00 no ambiente virtual, e 
terá como tema “Esclarecimentos Sobre a Concessão da SP – 055 (Trecho 
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega)”. Passou-se à Ordem do Dia. A Comissão 
de Justiça e Redação examinando o Projeto de Lei nº 30/2021 de autoria dos 
nobres edis Edgar Ileck de Souza e Eduardo Leite da Silva que “Dispõe sobre a 
denominação de logradouro público Estrada Municipal Izaias Laurentino da 
Silva e dá outras providências”; opinam favoravelmente pela matéria em tela. O 
Parecer do Projeto foi lido, foi discutido e submetido à votação nominal, na qual 
os edis: Milton Camara dos Santos votou pela aprovação do projeto; Edgar Ilek 
de Souza votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros 
votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim votou pela aprovação do 
projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Henrique 
Nunes dos Santos votou pela aprovação do projeto; Marcio Simões Bento 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 22 de setembro do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a 
sessão às 19h35. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  


