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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos treze dias do mês de outubro de 2021, realizou-se a 8º 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 22 de 
setembro e a Ata da Sessão Extraordinária do dia 04 de outubro, ambas do 
corrente ano foram colocadas em discussão e submetidas à deliberação do 
Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. A Ata da Sessão 
Extraordinária do dia 08 de outubro do corrente ano ficará pautada na próxima 
sessão devido problemas técnicos. Passou-se ao Expediente: Matérias do 
Senhor Prefeito Municipal: Ofício nº250/2021, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 34, de 20 de setembro de 2021 que 
“Dispõe sobre autorização do Poder Executivo a implantar os Programas de 
Estágio Remunerado e o de Estágio não remunerado e dá outras providências”; 
foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº270/2021, de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 36, de 29 
de setembro de 2021 que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Pedro de Toledo para o exercício de 2022”; foi lido e encaminhado às 
Comissões Competentes. Matérias dos Senhores Vereadores: Moção de 
Congratulação nº. 05/2021 de autoria dos vereadores Sergio Shindin Tawata, 
Márcio Simões Bento, Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, Dourivaldo de Rosa 
Moreira, Edgar Ilek de Souza e Eduardo Leite da Silva, “Aos funcionários da 
Equipe da Frente de Trabalho”, pelos relevantes serviços prestados em nosso 
município”, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi 
aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Terminado o 
Expediente passou-se ao Temário Livre . O vereador Milton Camara dos 
Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença do Vice-Prefeito Valmir dos 
Santos, da Senhora Fátima Diniz mais conhecida por “Nega”, do Senhor Neto 
(seu amigo), e demais presentes; iniciou aludindo sobre a apreensão da 
população em relação à situação do trevo principal da cidade, na qual vem 
aumentando a ocorrência de acidentes (inclusive com vítimas fatais), em virtude 
da retirada dos radares e da lombada eletrônica; ainda sobre o assunto aludiu que 
no começo do ano juntamente com edis Edgar Ilek de Souza, Eduardo Leite da 
Silva e Rafael Gomes Jardim, estiveram na sede do Departamento de Estradas e 
Rodagens (DER) na cidade de Cubatão/SP, conversando com o Diretor do DER 
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(responsável por este trecho da rodovia), no qual foi esclarecido que o contrato 
de concessão com a empresa responsável pelos radares e lombada eletrônica 
havia terminado, e, o trâmite para um novo processo de licitação estava sendo 
realizado (cuja data para abertura dos envelopes estava marcada para o dia 14 de 
outubro do corrente ano); finalizou esse assunto pedindo ajuda dos demais 
vereadores para juntos tentarem resolver este problema; comentou sobre o “Dia 
das Crianças”, e parabenizou a todos que de alguma forma tenha ajudado na 
realização das festinhas que ocorreram tanto nas escolas quanto nas 
comunidades. O vereador Edgar Ilek de Souza fez o uso da palavra, agradeceu 
a presença do Vice-Prefeito Valmir dos Santos, do ex-vereador desta Casa de 
Leis Sivaldo Miguel mais conhecido como “Bigode” e demais presentes; 
endossou as palavras do edil Milton Câmara em relação à situação do trevo 
principal da cidade, na qual aludiu que por intermédio do Presidente desta Casa 
de Leis, esteve juntamente com o edil Eduardo Leite da Silva em uma reunião 
com o Secretário de Transportes do DER Senhor Edson Caram, na qual foram 
reiterados os ofícios solicitando o retorno das lombadas eletrônica e dos radares, 
mais as fotos dos acidentes ocorridos no trevo, porém, devido a burocracia, o 
Secretário nos informou que era preciso esperar a realização do processo 
licitatório para contratação da empresa; deixou registrado seu agradecimento 
pelo apoio recebido do Prefeito Municipal  Senhor Eleazar Muniz Junior, pelo 
vereador Eduardo Leite da Silva que o acompanhou na reunião e pelos demais 
vereadores que não puderam estar presentes. O vereador Márcio Simões Bento 
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu estar passando por 
problemas de saúde com sua família e aproveitou para agradecer todo apoio que 
vem recebendo do Prefeito Municipal Senhor Eleazar Muniz Junior e também 
do Diretor Municipal de Saúde Senhor Ranulfo Julio Mariano Pereira; aludiu 
sobre a Moção de Congratulação nº 05/2021 (a qual é um dos autores) e 
parabenizou todo o trabalho realizado pelo senhor Sivaldo Miguel dos Santos 
mais conhecido como “Bigode” à frente do Programa Frente de Trabalho e toda 
a sua equipe; agradeceu ao Senhor Mauro Trianoski Assessor Parlamentar do 
Deputado Estadual Frederico d’Ávila, o qual destinou à APAE do nosso 
município a emenda parlamentar no valor de R$80.000,00. O vereador Sergio 
Shindin Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; endossou 
as palavras do edil Márcio Simões Bento em relação à Moção de Congratulação 
nº 05/2021, onde ressaltou o excelente trabalho que o Senhor Sivaldo Miguel 
dos Santos vulgo “Bigode” e sua equipe vêm desenvolvendo em prol do 
município; endossou as palavras dos edis Milton Câmara e Edgar Ilek em 
relação à situação do trevo principal da cidade, onde parabenizou o trabalho 
realizado em equipe pelos edis; comentou com satisfação sobre o COVID-19 o 
qual está sob controle em nosso município, onde aproveitou para parabenizar o 
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trabalho que vem sendo realizado pelo Diretor Municipal de Saúde e toda sua 
equipe e, também para ressaltar o uso da máscara e do distanciamento social. 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; parabenizou a iniciativa dos edis Edgar Ilek de Souza e Eduardo Leite da 
Silva em procurá-lo para marcar uma reunião com o Secretário de Transportes 
do DER e também com o Deputado Estadual Milton Leite, com a finalidade de 
resolver a situação do trevo da cidade; aludiu que está trabalhando em prol do 
município e da população, independentemente de partido político; agradeceu a 
presença do Vice-Prefeito Valmir dos Santos, e parabenizou-o por assumir o 
cargo de Diretor Municipal da Educação, onde aproveitou para desejar boa sorte 
e salientar que tem certeza que fará um excelente trabalho em prol do município;    
finalizou aludindo sobre a importância dos vereadores buscarem novas emendas 
para a cidade. 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. Veto referente ao Autógrafo nº 
22/2021 que encaminha Projeto de Lei nº 30, de 03 de setembro de 2021 que 
“Dispõe sobre a denominação do logradouro público Estrada Municipal Izaias 
Laurentino da Silva e dá outras providências”; o Veto foi lido, discutido e 
submetido à votação nominal de maioria absoluta dos membros, na qual os edis: 
Milton Camara dos Santos votou pela reprovação do veto; Edgar Ilek de Souza 
votou pela aprovação do veto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou pela 
aprovação do veto; Henrique Nunes dos Santos votou pela reprovação do veto; 
Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do veto; Rafael Gomes Jardim 
votou pela reprovação do veto; Marcio Simões Bento votou pela aprovação do 
veto e Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação do veto, sendo aprovado por 
cinco votos favoráveis contra três votos contrários (encaminha-se). Relatório 
da Comissão de Finanças e Orçamento – referente às contas da Prefeitura 
Municipal de Pedro de Toledo TC – 004797.989.19 – exercício de 2019, 
acompanhado do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021 que “Dispõe sobre o 
julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, relativo ao 
exercício de 2019”. O Relatório da Comissão de Finanças e Orçamento foi lido, 
em seguida o Projeto de Decreto Legislativo foi lido, discutido e submetido em 
votação nominal de maioria absoluta dos membros, 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; Henrique Nunes dos Santos votou pela aprovação do 
projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes 
Jardim votou pela aprovação do projeto; Marcio Simões Bento votou pela 
aprovação do projeto e Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação do projeto, 
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sendo aprovado por oito votos favoráveis pela edilidade (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 27 de outubro do corrente ano ás 19h00 
horas e encerrou a sessão às 20h10. Para constar, eu, Secretário, lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 


