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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2021, realizou-se a 5º 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. O Senhor Presidente chamou o 
vereador Edgar Ileck de Souza para ocupar o lugar do 1º Secretário e, chamou o 
vereador Márcio Simões Bento para ocupar o lugar do 2º Secretário. O Senhor 
Presidente pediu ao 1º Secretário que fizesse a chamada regimental, o qual 
constatou a presença de 08 vereadores, ausente o edil Sergio Shindin Tawata. 
Deu-se início à sessão. A Ata da Sessão Ordinária do dia 11 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 28/2021 de autoria dos nobres edis 
Eduardo Leite da Silva e Henrique Nunes dos Santos que “Dispõe sobre a 
denominação de logradouro público Rua Luiz Aurélio e dá outras providências”; 
foi lido na qual o edil Henrique Nunes 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. Projeto de Lei nº 29/2021 de autoria 
dos nobres edis Eduardo Leite da Silva e Milton Camara dos Santos que 
“Dispõe sobre a denominação de logradouro público Rua Pangarés 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. Indicação de autoria 
do vereador Rafael Gomes Jardim: nº 16/2021 “Indica a limpeza da área 
próxima ao rio e placa de proibição no local que se especifica”; a Indicação foi 
lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações 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 
17/2021 “Indicam a manutenção/reparos na rua que se especifica”; 18/2021 
“Indicam a instalação de placa de identificação do Largo José Jinichi Arakaki”; 
19/2021 “Indicam serviços de reparo, manutenção e zeladoria no Conjunto 
Habitacional Jamil Ibrahim”; as Indicações foram lidas, ciente a Casa 
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o Expediente 
passou-se ao Temário Livre . O vereador Rafael Gomes Jardim, fez o uso da 
palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre os trabalhos que vem 
desempenhando em prol ao município, onde destacou: um ofício solicitando a 
manutenção de algumas ruas que estão em estado precário, entre elas a Rua São 
Francisco (rua da caixa d’água da Sabesp), no bairro Fazenda São José; outro 



 
Câmara Municipal de Pedro de Toledo 
              Estado de São Paulo 

 

 2 

ofício foi feito em conjunto com o edil Milton Camara dos Santos e foi 
direcionado à manutenção (troca de algumas telhas e reparos na rede de 
proteção) da quadra de esportes da Escola Municipal José Pereira Soares; teceu 
comentários sobre a Indicação nº16/21 de sua autoria e sobre as Indicações 
nºs.17, 18 e 19/21 de sua autoria juntamente com os edis Milton Camara dos 
Santos, Eduardo Leite da Silva, Edgar Ileck de Souza e Henrique Nunes dos 
Santos; aludiu relembrando sobre o pedido de colocação das lombadas antes e 
depois da ponte do bairro Vila Batista, e também sobre a importância do mesmo; 
aludiu sobre o Dia Laranja (todo dia 25 de cada mês) este dia é um alerta para a 
necessidade de prevenir e eliminar todo tipo de violência contra mulheres e 
meninas; finalizou agradecendo à Cristina do Jornal a Voz do Vale, a qual vem 
administrando e divulgando suas redes sociais cuja finalidade é mostrar o 
trabalho que vem sido realizado por ele. O vereador Edgar Ileck de Souza fez 
o uso da palavra, agradeceu a presença do ex-vereador e Vice-Prefeito Senhor 
Valmir dos Santos, dos ex-vereadores Paulinho, Milton Melo, e demais 
presentes; iniciou aludindo que no dia 04 de agosto do corrente ano esteve 
juntamente com o edil Eduardo Leite Silva na Assembléia Legislativa de São 
Paulo, em visita ao Deputado Estadual Rogério Nogueira, onde solicitaram o 
valor de R$100.000,00 para custeio na saúde e R$200.000,00 para 
infraestrutura; ainda sobre a visita ao Deputado, aproveitou para agradecer o 
mesmo e falou sobre a inclusão da nossa cidade no Programa Vale Gás 
(Programa de Proteção Social do Estado de São Paulo) onde famílias em 
situação de pobreza e extrema pobreza serão beneficiadas; agradeceu ao Senhor 
Prefeito Municipal Eleazar Muniz Junior por atender os seus pedidos 
(manutenção na lombada no bairro Vila Sorocabana e manutenção e reparos na 
estrada municipal do bairro Serrinha); falou sobre o Projeto Gabinete Itinerante 
onde juntamente com os edis Eduardo Leite da Silva, Edgar Ileck de Souza, 
Milton Camara dos Santos e Henrique Nunes dos Santos estiveram no bairro 
Amoreiras em reunião com o Presidente do bairro “Totinha” e os moradores 
onde foram solicitados a manutenção na estrada principal, reforma no ponto de 
ônibus e a construção de uma lixeira. O vereador Marcio Simões Bento fez o 
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou agradecendo ao Senhor 
Prefeito Municipal Eleazar Muniz Junior pela retomada das obras na Rua 
Vereador José Firmino da Costa; ainda sobre o Prefeito, aludiu que esteve 
conversando com o mesmo sobre a possibilidade de ser feita a perenização da 
estrada vicinal do bairro Cerâmica, sobre a situação dos moradores em relação à 
duplicação da rodovia e sobre a possível construção de uma passarela na ponte 
do bairro Vila Batista; agradeceu e enalteceu a presença da família “Aurélio” 
nesta Casa de Leis. 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 
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presença de todos; iniciou falando sobre a iniciativa dos vereadores em buscar 
recursos com seus deputados, e, essa ação é de grande importância para o 
desenvolvimento do município, independentemente de serem contra ou à favor 
da administração; ainda sobre o assunto, enalteceu a atitude dos vereadores 
Edgar Ileck e Eduardo Leite junto ao Deputado Estadual Rogério Nogueira; 
finalizou manifestando seu apoio e colocou à disposição dos vereadores o carro 
oficial para que os mesmos possam buscar emendas parlamentares para o 
município. 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, 
Finanças e Orçamento e Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio 
Ambiente e Agricultura conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 
26/2021 que “Dispõe sobre a abertura de crédito orçamentário e devidas 
alterações no PPA, LDO e LOA” no valor de R$250.065,94 destinado à reforma 
do Ginásio de Esportes; 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; 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; Edgar Ilek 
de Souza votou pela aprovação do projeto e Marcio Simões Bento votou pela 
aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis (encaminha-
se). As Comissões de Justiça e Redação examinando o Projeto de Lei nº 28/2021 
de autoria dos nobres edis Eduardo Leite da Silva e Henrique Nunes dos Santos 
que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público Rua Luiz Aurélio 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; 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; Edgar Ilek 
de Souza votou pela aprovação do projeto e Marcio Simões Bento votou pela 
aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis (encaminha-
se). A Comissão de Justiça e Redação reunida examinando o Projeto de Lei nº 
29/2021 de autoria dos nobres edis Eduardo Leite da Silva e Milton Camara dos 
Santos que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público Rua Pangarés e 
dá outras providências”; opina 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; Carlos Alberto de 
Oliveira Medeiros votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim votou 



 
Câmara Municipal de Pedro de Toledo 
              Estado de São Paulo 

 

 4 

pela aprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do 
projeto; Henrique Nunes dos Santos votou pela aprovação do projeto; Edgar Ilek 
de Souza votou pela aprovação do projeto e Marcio Simões Bento votou pela 
aprovação do projeto, sendo aprovado por sete 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 08 de setembro 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


