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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2021, realizou-se a 7º 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 08 de setembro do corrente ano foi discutida e 
submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 
edilidade. Passou-se ao Expediente: Matérias do Senhor Prefeito Municipal: 
Ofício nº236/2021, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha 
Projeto de Lei nº 31, de 31 de agosto de 2021 que “Dispõe sobre a abertura de 
crédito orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA”; 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. Ofício nº239/2021, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei Complementar nº 02, de 02 de 
setembro de 2021 que “Regulamenta o parcelamento de créditos tributários e 
não tributários no município de Pedro de Toledo e dá outras providências”; foi 
lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº244/2021, de autoria 
do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 32, de 13 de 
setembro de 2021 que “Autoriza o município de Pedro de Toledo a contratar 
com desenvolve SP – agência de fomento do Estado de São Paulo, operações de 
crédito com outorga de garantia e dá outras providências”; foi lido e 
encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº248/2021, de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 33, de 17 de 
setembro de 2021 que “Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio para 
Cooperação Técnica com empresas do ramo, a título não oneroso para o 
Município, objetivando a cessão dos direitos de uso, serviços de instalação e de 
suporte técnico operacional do sistema de gestão de margem consignável com 
desconto em folha de pagamento, de propriedade de empresa de sistemas do 
ramo, ao Município de Pedro de Toledo”; foi lido e encaminhado às Comissões 
Competentes. Matérias dos Senhores Vereadores: Indicações de autoria dos 
vereadores Edgar Ilek de Souza, Eduardo Leite da Silva, Henrique Nunes dos 
Santos, Milton Câmara dos Santos e Rafael Gomes Jardim: nº 26/2021 “Indica a 
regularização do trecho de calçada”; nº 27/2021 “Indica serviços de reparos, 
manutenção e zeladoria no Núcleo Habitacional José Otávio do Nascimento”; as 
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Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre . 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 Célio da “Ração” 
e demais presentes; iniciou aludindo sobre o evento intitulado de “Prova dos 3 
tambores” o qual foi realizado no Centro Comunitário do município no dia 12 de 
setembro do corrente ano, em parceria feita com a Prefeitura Municipal, o 
vereador Eduardo Leite da Silva e empresários da cidade; ainda sobre o assunto 
aludiu que foram realizados a prova dos 3 tambores, toro mecânico e costela de 
chão, e, agradeceu a presença do Prefeito Municipal Senhor Eleazar Muniz 
Junior, do Presidente da Câmara Senhor Dourivaldo de Rosa Moreira, do 
jornalista Senhor Sergio Pinho, do apoio recebido pelo Diretor Municipal do 
Departamento de Obras Senhor Jeferson Serradilha e toda sua equipe, e também 
do apoio recebido pelos demais vereadores. O vereador Márcio Simões Bento 
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o trabalho 
realizado pelo edil Edgar Ilek de Souza na realização do evento e todos que 
trabalharam em prol da realização do mesmo; comentou sobre as obras que estão 
sendo realizadas na Rua Vereador Firmino, na qual agradeceu ao trabalho que 
tem sido realizado pelo engenheiro Jeferson Serradilha e toda a sua equipe, e, 
também aproveitou para pedir paciência à população, pois toda obra possui 
alguns imprevistos e por isso que a mesma está com alguns atrasos. 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 ao empenho do 
edil Edgar Ilek de Souza na realização do evento da Prova dos 3 tambores, onde 
ressaltou que o município necessita de eventos que aqueçam o comércio e a 
economia local; agradeceu ao trabalho realizado pelo Diretor Municipal de 
Saúde Senhor Ranulfo Julio Mariano Pereira, o qual não tem medido esforços 
para atender a população; aludiu sobre a primeira formatura da UNIVESP 
(Universidade Virtual do Estado de São Paulo) realizada na Câmara Municipal, 
na qual agradeceu o apoio e à presença do Senhor Eleazar Muniz Junior Prefeito 
Municipal, do Senhor Dourivaldo de Rosa Moreira Presidente da Câmara 
Municipal entre outros, onde aproveitou para pedir desculpas aos vereadores 
pelo não convite pois o número de convidados era limitado aos formandos. 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; teceu comentários sobre a realização da primeira formatura da UNIVESP 
(Universidade Virtual do Estado de São Paulo) onde agradeceu ao edil Sergio 
Shindin Tawata pelo convite; aludiu sobre o evento a “Prova dos Tambores” de 
iniciativa dos edis Edgar Ilek de Souza e Eduardo Leite da Silva, na qual 
parabenizou os edis e aludiu sobre o sucesso do evento. Terminado o temário 
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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, Finanças e Orçamento e Obras, 
Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura 
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 31/2021 de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que “Dispõe sobre a abertura de crédito orçamentário 
e devidas alterações no PPA, LDO e LOA”; opinam favoravelmente pela 
matéria em tela. O Parecer do Projeto foi lido, foi discutido e submetido à 
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, 
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 13 de outubro do corrente ano ás 19h00 
horas e encerrou a sessão às 20h00. Para constar, eu, Secretário, lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 


