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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos nove dias do mês de junho de 2021, realizou-se a 2º 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 Presidente Senhor Dourivaldo de 
Rosa Moreira. Secretariou o 1º Secretário Sergio Shindin Tawata e 2ª Secretário 
Márcio Simões Bento. 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 26 de maio e a ata da Sessão Extraordinária do dia 02 de junho 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 do Senhor Prefeito: Ofício 
nº171/2021, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de 
Lei nº 19, de 07 de junho de 2021 que “Dispõe sobre a criação e concessão de 
auxílio emergencial pecuniário municipal nas situações que especifica, em razão 
da pandemia causada pelo novocoronavírus (COVID-19), e dá outras 
providências”; foi lido na qual o edil Márcio Simões Bento 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 dos vereadores Henrique Nunes dos 
Santos, Eduardo Leite da Silva, Edgar Ileck de Souza, Milton Camara dos 
Santos e Rafael Gomes Jardim: nº 02/2021 “Solicita informações ao Senhor 
Prefeito na forma que especifica”; nº 03/2021 “Solicita informações ao Senhor 
Prefeito Municipal na forma que especifica; nº 04/2021 “Solicita informações ao 
Senhor Prefeito Municipal na forma que especifica, e nº 05/2021 “Solicita 
informações ao Senhor Prefeito Municipal na forma que especifica; os 
Requerimentos foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, 
foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). 
Requerimentos nº 06 e 07/21 que “Solicitam informações ao Sr. Presidente da 
Câmara Municipal na forma que especifica” de autoria dos vereadores Henrique 
Nunes dos Santos, Eduardo Leite da Silva, Edgar Ileck de Souza, Milton 
Camara dos Santos e Rafael Gomes Jardim foram retirados da pauta durante a 
sessão pelo Presidente desta Casa de Leis. Indicações de autoria dos vereadores 
Henrique Nunes dos Santos, Eduardo Leite da Silva, Edgar Ileck de Souza, 
Milton Camara dos Santos e Rafael Gomes Jardim: nº 10/2021 “Indica a 
revitalização das calçadas da Avenida Brasil”; a Indicação foi lida, ciente a Casa 
(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo), nº 11/2021 “Indica reparos na 
Estrada do bairro Fazenda Niagara”, a Indicação foi lida, ciente a Casa 
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(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo), e nº 12/2021 “Indica a elaboração 
de projeto para reconstrução de calçadas na Avenida São José”; as Indicações 
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Moção de Pesar nº. 03/2021 de autoria do vereador Henrique Nunes dos 
Santos, pelo falecimento da Senhora “Jucilene de Souza Leite Fidêncio”, foi 
lido, discutido e encaminhado conforme o solicitado. Moção de Pesar nº. 
04/2021 de autoria do vereador Henrique Nunes dos Santos, pelo falecimento do 
Senhor “Climério Pequeno de Lima”, foi lido, discutido e encaminhado 
conforme o solicitado. O ex-vereador Senhor Joanil dos Santos solicitou o uso 
da Tribuna Livre através de requerimento, o qual foi deferido pelo Senhor 
Presidente. O Senhor Joanil dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a 
oportunidade concedida; relatou que no dia 28 de março do corrente ano sua 
filha estava passando pela estrada do Rio do Peixe quando sofreu um 
atropelamento (o cidadão causador estava embriagado), o qual resultou em 
fraturas múltiplas na pelve e clavícula quebrada; aludiu que achou estranho o 
fato de um nobre vereador ter aparecido no Pronto Socorro, e, oito dias após o 
acidente o responsável pelo atropelamento havia sumido porém no fim de 
semana havia tido churrasco na casa do mesmo e com a presença do 
parlamentar; aludiu com indignação que espera que a Comissão Parlamentar 
Inquérito seja montada para apurar as irregularidades cometidas pelo referido 
vereador (fazendo alusão ao Processo nº003/2021, assunto: denúncia, de sua 
autoria); comentou também que ficou sabendo que alguns vereadores estavam se 
reunindo para não aprovar a instauração da Comissão para investigação, onde 
aludiu que não entrou com pedido para cassação do vereador e sim que seja 
investigado os atos cometidos pelo mesmo; finalizou aludindo que precisa ter 
respeito pelas outras pessoas. 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, inclusive do ex-vereador Joanil dos Santos que 
com suas ações muito engrandeceu esta Casa; desejou um pronto 
reestabelecimento para a filha do ex-vereador Joanil; aludiu sobre o Parecer da 
Comissão de Justiça e Redação (onde faz parte como Presidente) em relação à 
denúncia contra o vereador, onde alegou que precisa seguir o Regimento Interno 
desta Casa de Leis, cuja análise se atém ao cumprimento dos requisitos 
necessários para a denúncia, sem analisar o mérito; aludiu com tristeza sobre a 
reprovação de dois projetos de lei (um para aquisição de quatro projetores para a 
Escola Municipal Professor Agnelo Leandro Pereira e outro para a reforma do 
Campo de Futebol da Vila Sorocabana) que entraram na última sessão, onde 
falou que precisamos analisar melhor esses projetos que beneficiam diretamente 
a população; parabenizou o Senhor Prefeito pela iniciativa do Projeto 
emergencial, o qual irá ajudar muito a população mais necessitada. O vereador 
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Márcio Simões Bento fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
iniciou se solidarizando com a situação em que vem passando o ex-vereador 
Joanil dos Santos; ainda sobre o assunto, aludiu que somos falhos e quando 
falhamos precisamos assumir, por isso pediu que o caso seja averiguado e que a 
justiça seja feita. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; parabenizou o trabalho que vem sendo realizado 
pelo Diretor Municipal de Saúde Senhor Ranulfo Júlio Mariano Pereira pela 
organização na campanha de vacinação contra o covid-19, na qual teve a 
oportunidade de tomar a primeira dose; aludiu que esteve com o Diretor 
Municipal de Educação Senhor Paulo Eduardo onde foi conversado sobre as 
reformas nas escolas municipais as quais estão em andamento; teceu 
comentários sobre o Projeto de Lei nº19, de 07 de junho de 2021 que “Dispõe 
sobre a criação e concessão de auxílio emergencial pecuniário municipal nas 
situações que especifica, em razão da pandemia causada pelo novocoronavirus 
(COVID-19) e dá outras providências”, o qual será de extrema importância para 
a população; em relação à denúncia feita pelo ex-vereador Joanil dos Santos, 
aludiu que faz parte como Relator da Comissão de Justiça e Redação e que 
receberam o pedido de abertura de Comissão de Investigação e Processante, na 
qual em conformidade com o Regimento Interno, decidiram deliberar pela 
aprovação do Projeto de Resolução para a formação da referida Comissão; ainda 
sobre o assunto pediu que haja transparência e respeito diante à nossa 
população, pois se a gente erra tem que ser cobrado e se a gente acerta tem que 
ser mostrado. O Senhor Presidente convidou o 1º Secretário Senhor Sergio 
Shindin Tawata para ocupar o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna livre. 
O vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; parabenizou a iniciativa do Senhor Prefeito Municipal e toda 
a sua equipe na elaboração do Projeto de Lei nº19, de 07 de junho de 2021 que 
“Dispõe sobre a criação e concessão de auxílio emergencial pecuniário 
municipal nas situações que especifica, em razão da pandemia causada pelo 
novocoronavirus (COVID-19) e dá outras providências”, no qual serão 
disponibilizados trezentos reais por família; ainda sobre o assunto, aludiu que 
espera que esse projeto seja aprovado, diferentemente dos dois projetos que 
foram rejeitados na última sessão (um para aquisição de quatro projetores para a 
Escola Municipal Professor Agnelo Leandro Pereira e outro para a reforma do 
Campo de Futebol da Vila Sorocabana); comentou sobre uma reunião que 
aconteceu entre o Senhor Prefeito Municipal e as Comissões de Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamento, para discutirem sobre o Projeto de Lei 
nº19/2021 na qual tinha vereador que estava mais preocupado em aparecer nas 
gravações da reunião; se solidarizou com a situação do ex-vereador Joanil dos 
Santos, onde aludiu que como pai entende bem o motivo que levou o mesmo a 
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entrar com o pedido de investigação, onde ressaltou que o mesmo não está 
condenando ninguém, mas simplesmente pedindo que seja feito uma apuração 
dos fatos (se o vereador citado está envolvido ou não), e tem certeza que não irá 
haver votação em contrário; falou com indignação sobre o porquê de ter medo, 
pois se não deve não há o que temer, e o porquê de ser feito um grupo para 
reprovar o pedido; endossou as palavras do edil Carlos Alberto de Oliveira 
Medeiros em relação aos critérios para redação do Parecer da Comissão de 
Justiça e Redação em relação à denúncia, onde aludiu com estranheza que no dia 
em que foi protocolado o Parecer faltava a assinatura do vereador Rafael Gomes 
dos Santos que é Membro da Comissão de Justiça e Redação, na qual o mesmo 
esteve na Câmara e em seguida apareceu o vereador citado na denúncia, que 
levou o Membro da Comissão para conversar fora do recinto e logo após o 
Membro da Comissão o vereador Rafael Gomes Jardim entrou novamente na 
Câmara e se negou a assinar o Parecer alegando que iria emitir um Voto em 
Separado; pediu aos vereadores que coloquem a mão no coração e façam uma 
votação digna, pois o pedido não é para cassação e sim para que seja feita uma 
apuração dos fatos, mas se reprovarem é fato que existe um culpado e o mesmo 
está aqui. 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. Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação – Processo nº 003/2021 referente à denúncia contra o vereador 
Henrique Nunes dos Santos. A denúncia foi lida, e colocada em votação nominal 
(o Senhor Presidente ressaltou que o denunciado não tem direito ao voto), na 
qual os edis Sergio Shindin Tawata votou favorável; Carlos Alberto de Oliveira 
Medeiros votou favorável; Rafael Gomes Jardim votou contra a aprovação; 
Milton Camara dos Santos votou contra a aprovação; Edgar Ilek de Souza votou 
contra a aprovação;  Eduardo Leite da Silva votou contra a aprovação; Marcio 
Simões Bento votou favorável, e o Presidente Dourivaldo de Rosa Moreira 
votou favorável, ficando empatado por quatro votos favoráveis contra quatro 
votos contrários (arquiva-se). O Senhor Presidente suspendeu a sessão por dez 
minutos. Reaberta a sessão, deu-se continuidade aos trabalhos. As Comissões de 
Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando 
o Projeto de Lei nº19, de 07 de junho de 2021 que “Dispõe sobre a criação e 
concessão de auxílio emergencial pecuniário municipal nas situações que 
especifica, em razão da pandemia causada pelo novocoronavirus (COVID-19) 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 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 
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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 23 de junho do corrente ano ás 19h00 horas 
e encerrou a sessão às 21h00. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata 
que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 


