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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos oito dias do mês de fevereiro de 2023, realizou-se a 1ª Sessão Ordinária do 
3º 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 Eduardo Leite da 
Silva. Secretariaram os vereadores 1º Secretário Milton Câmara dos Santos e 2º 
Secretário Edgar Ilek de Souza. O Senhor Presidente pediu ao 1º Secretário que 
fizesse a chamada regimental, o qual constatou a presença de oito vereadores 
ausente o edil Dourivaldo de Rosa Moreira. Deu-se início à sessão. A Ata da 
Sessão Ordinária do dia 14 de dezembro de 2022 e a Ata da Sessão 
Extraordinária do dia 17 de janeiro do corrente ano foram colocadas em 
discussão e submetidas à deliberação do Plenário, foram aprovadas por 
unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Matérias do Senhor 
Prefeito Municipal:  Ofício nº020/2023, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 05, de 07 de fevereiro de 2023 que 
“Concede R.G.A. – Revisão Geral Anual aos servidores do Poder Executivo 
Municipal e Conselho Tutelar e dá outras providências”; foi lido e encaminhado 
às Comissões Competentes. Matérias dos Senhores Vereadores: Projeto de 
Lei nº 03/2023 – de autoria do edil Edgar Ilek de Souza que “Dispõe sobre a 
denominação de logradouro público municipal”; foi lido, na qual o próprio autor 
pediu que fosse colocado na Ordem do Dia, o pedido foi submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto 
de Lei nº 04/2023 – de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a Revisão 
Geral Anual aos servidores da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, e dá 
outras providências”; foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 
Indicações de autoria do vereador Rafael Gomes Jardim: nº 01/2023 “Indica a 
manutenção no lajotamento das vias do bairro na forma que especifica”; e, nº 
02/2023 “Indica reparos no local na forma que especifica”; as Indicações foram 
lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação 
de autoria do vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros: nº 03/2023 “Indica 
reparos na forma que especifica”; a Indicação foi lida, ciente a Casa (encaminha-
se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº. 01/2023 de autoria do 
vereador Rafael Gomes Jardim pelo falecimento do jovem “Harvyn Lafayette 
Vasques” ocorrido em 24 de setembro de 2022; a Moção foi lida e colocada em 
discussão (encaminhe-se). Terminado o Expediente passou-se ao Temário 
Livre . O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra e agradeceu a 
presença do Vice-Prefeito Senhor Valmir dos Santos, do ex-prefeito Senhor 
Sergio Miyashiro, dos ex-vereadores Paulo Hipólito, Célio Marcos de Oliveira, 
José Roberto Esteves, e Sivaldo Miguel dos Santos vulgo “Bigode”, e demais 
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público presente; agradeceu ao Senhor Prefeito Municipal e a equipe do 
Departamento de Obras que se empenharam no atendimento às demandas dos 
moradores dos bairros de Santa Rita, Fazenda São José, Manoel de Nóbrega e 
Taquaruçu; teceu comentários sobre o Projeto de Lei nº 03/2023 – de autoria do 
edil Edgar Ilek de Souza que “Dispõe sobre a denominação de logradouro 
público municipal – David Lucas Lustosa Oliveira”, onde aludiu que o pequeno 
David foi um anjo que iluminou a todos aqui na terra. O edil Márcio Simões 
Bento fez o uso da palavra, agradeceu ao público presente; aludiu que esteve 
solicitando verbalmente ao engenheiro da Prefeitura Municipal Senhor Jeferson 
Serradilha para que fosse realizada as roçadas em alguns bairros do município, e 
por isso, pediu paciência aos moradores, pois a demanda é grande;  parabenizou 
o edil Edgar Ilek pela iniciativa do Projeto de Lei nº 03/2023 que “Dispõe sobre 
a denominação de logradouro público municipal – David Lucas Lustosa 
Oliveira” e, aludiu que quando alguém perde um filho todos nós perdemos e, 
tem certeza de que o menino David está num lugar maravilhoso; finalizou 
manifestando felicidade e gratidão em estar voltando aos trabalhos legislativos e 
em ver a Casa cheia de munícipes. O edil Carlos Alberto de Oliveira 
Medeiros fez o uso da palavra; iniciou desejando sucesso à gestão do Presidente 
Senhor Eduardo Leite da Silva; parabenizou o edil Edgar pela iniciativa do 
Projeto de Lei nº 03/2023 – de autoria do edil Edgar Ilek de Souza que “Dispõe 
sobre a denominação de logradouro público municipal – David Lucas Lustosa 
Oliveira”, pois a homenagem é muito justa; ainda sobre o assunto manifestou 
suas condolências ao pai do menino o ex-vereador Célio Marcos de Oliveira e 
aludiu que esta Casa estará sempre à disposição; teceu comentários sobre a 
Indicação nº 03/2023 de sua autoria que indica reparos e limpeza nas caixas 
receptoras localizadas na Avenida Raimundo Vasconcelos confluência com a 
Rua Shozem Miyashiro. O edil Rafael Gomes Jardim fez o uso da palavra; 
iniciou parabenizando o edil Edgar Ilek pela homenagem feita em memória ao 
menino David (filho do ex-vereador Célio Marcos de Oliveira); teceu 
comentários sobre as Indicações 01 e 02/2023 de sua autoria, sendo uma 
solicitando a manutenção no lajotamento em alguns pontos do bairro Três 
Barras e a outra, solicitando a retirada de entulho nas Ruas das Flores e São 
Henrique no bairro Fazenda São José; aludiu sobre a Moção de Pesar nº 01/2023 
também de sua autoria em memória ao jovem “Harvyn Lafayette Vasques”; 
finalizou agradecendo a Deputada Federal Rosana Valle pela doação de um 
veículo, de computadores e um retroprojetor para o Centro de Convivência do 
Idoso. O edil Edgar Ilek de Souza fez o uso da palavra; iniciou aludindo sobre 
os trabalhos que foram realizados pelos edis durante o recesso, onde destacou os 
reparos e manutenção feitos em alguns bairros em virtude das fortes chuvas de 
verão; convidou a todos para estarem participando da 3ª Cavalgada Solidária de 
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Pedro de Toledo que acontecerá no dia 12 de fevereiro do corrente ano, onde 
serão sorteados alguns prêmios e a participação se dará através de um quilo de 
alimento não perecível o qual será destinado às famílias carentes da cidade; 
agradeceu aos edis e ao ex-vereador Célio Marcos de Oliveira pelo apoio 
recebido no Projeto de Lei nº 03/2023 – de sua autoria que “Dispõe sobre a 
denominação de logradouro público municipal – David Lucas Lustosa Oliveira”, 
onde aludiu que a dor da perda de um filho é inimaginável, e que o pequeno 
David foi um anjo que esteve entre nós. O edil Milton Câmara dos Santos fez 
o uso da palavra; iniciou falando sobre o trabalho que foi realizado pelos 
vereadores durante o recesso parlamentar; cumprimentou os pais e os familiares 
do pequeno David, e, aproveitou para ressaltar o excelente trabalho que o ex-
vereador Célio Marcos de Oliveira (pai do menino) fez ao longo de sua trajetória 
política nessa Casa Legislativa e, que continua fazendo como empresário 
trazendo empregos e renda para o município; ainda sobre o assunto, parabenizou 
o edil Edgar Ilek de Souza pela iniciativa do Projeto de Lei. O Senhor Presidente 
convidou o ex-vereador Célio Marcos de Oliveira para fazer o uso da Tribuna 
Livre. O Senhor Célio Marcos de Oliveira fez o uso da palavra; agradeceu à 
todos os presentes, à oportunidade concedida e ao edil Edgar Ilek de Souza por 
ter se sensibilizado com a situação e pela iniciativa do Projeto de Lei; falou 
resumidamente sobre a trajetória do seu filho durante o pouco tempo que esteve 
entre nós; desabafou dizendo ser muito difícil para um pai depois de um dia de 
trabalho chegar em casa e não ter mais o filho para abraçar; finalizou 
agradecendo e aludindo que essa homenagem vai mostrar que aquele que é 
lembrado não morre jamais. 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. A Comissão de Justiça 
e Redação examinando o Projeto de Lei nº 03/2023 que “Dispõe sobre a 
denominação de logradouro público municipal”; opina favoravelmente pela 
matéria em tela. O Parecer do Projeto foi lido, o Projeto foi discutido e 
submetido à votação nominal de maioria absoluta dos membros, na qual os edis: 
Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação do projeto; Marcio Simões Bento 
votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou 
pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim votou pela aprovação do 
projeto; Henrique Nunes dos Santos votou pela aprovação do projeto; Edgar Ilek 
de Souza votou pela aprovação do projeto e Milton Câmara dos Santos votou 
pela aprovação do projeto, sendo aprovado por sete votos favoráveis 
(encaminha-se). Não havendo mais nada a ser tratado o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos, convidou-os para a próxima Sessão Ordinária 
que será realizada no dia 23 de fevereiro do corrente ano às 19h00 e, encerrou a 
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sessão às 20h10. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 


