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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos oito dias do mês de março de 2023, realizou-se a 3ª 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 total da edilidade. 
Deu-se início à sessão. A Ata da Sessão Ordinária do dia 23 de fevereiro do 
corrente ano foi colocada em discussão e submetida à deliberação do Plenário, 
foi aprovada por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: 
Matérias do Senhor Prefeito Municipal: Ofício nº032/2023, de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 06, de 23 de 
fevereiro de 2023 que “Dispõe sobre a abertura de crédito especial, e dá outras 
providências”; foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício 
nº035/2023, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de 
Lei Complementar nº 04, de 28 de fevereiro de 2023 que “Dispõe sobre a 
alteração da Lei Complementar nº 01/1990, alterando prazo de afastamento dos 
servidores municipais”; foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 
Ofício nº036/2023, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha 
Projeto de Lei nº 07, de 28 de fevereiro de 2023 que “Dispõe sobre a alteração 
da Lei nº 1.513, de 02 de fevereiro de 2018, a qual autoriza a concessão de 
abono aos professores efetivos ativos e equipe Técnica Pedagógica do Quadro 
do Magistério Municipal, e dá outras providências”; foi lido e encaminhado às 
Comissões Competentes. Ofício nº037/2023, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 08, de 28 de fevereiro de 2023 que 
“Institui o Programa MEU LAR MELHOR no município de Pedro de Toledo e 
dá outras providências”; foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 
Ofício nº038/2023, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha 
Projeto de Lei nº 09, de 28 de fevereiro de 2023 que “Dispõe sobre a abertura de 
crédito especial, e dá outras providências”; foi lido e encaminhado às Comissões 
Competentes. Matérias dos Senhores Vereadores: Moção de Congratulação 
nº. 02/2023 de autoria dos edis Sergio Shindin Tawata, Dourivaldo de Rosa 
Moreira e Henrique Nunes dos Santos, “Pelo Dia Internacional da Mulher”, foi 
lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 
03/2023 de autoria dos edis Sergio Shindin Tawata, Dourivaldo de Rosa Moreira 
e Henrique Nunes dos Santos, “Ao funcionário Senhor Rodrigo Antunes 
Martinez pela condução e animação da Festividade Carnavalesca”, foi lida, 
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discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade 
pela edilidade (encaminha-se). Terminado o Expediente passou-se ao Temário 
Livre . O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso da palavra, agradeceu à 
presença do Prefeito Municipal Senhor Eleazar Muniz Junior, do Vice-Prefeito 
Senhor Valmir dos Santos, dos Diretores Municipais, da Presidente da ABBC 
Creuza Miyashiro, da Presidente da APAE Tânia Toralez, do Presidente do 
Partido dos Trabalhadores Senhor Caliba, do ex-vereador Sivaldo Miguel (vulgo 
Bigode) e demais público presente; iniciou aludindo sobre a questão dos atrasos 
dos medicamentos que são fornecidos na Unidade Básica de Saúde, na qual 
justificou que uma das causas desse atraso é devido ao atraso da entrega dos 
insumos em virtude da guerra entre a Croácia e Rússia, mas que em breve essa 
situação será regularizada; teceu comentários sobre as Moções de Congratulação 
nºs 02 e 03/2023, onde parabenizou todos os homenageados, aludindo sobre a 
importância do trabalho de cada um e também sobre a importância do Dia 
Internacional da Mulher. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da 
palavra, agradeceu ao público presente; endossou as palavras do edil Sergio 
Shindin em relação às Moções de Congratulação nºs. 02 e 03/2023, onde 
também parabenizou os homenageados sendo eles: Rodrigo Antunes Martinez 
(Diretor do Departamento Administrativo), Stela Camargo Alves Patucci 
(Diretora da Assistência Social), Creuza L. Costa Miyashiro (Presidente da 
Associação Beneficente do Bem Comum – ABBC), Tânia Toralez Martins 
(Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE); 
aproveitou para parabenizar também os demais Diretores da atual gestão, os 
quais não são políticos e sim guerreiros prontos para trabalhar. O edil Henrique 
Nunes dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 
endossou as palavras dos edis que o antecederam sobre a Moção de 
Congratulação nº 02/2023 ao Senhor Rodrigo Antunes Martinez pelo trabalho 
realizado no Carnaval e a Moção de Congratulação nº03/2023 às Senhoras Stela 
Camargo Alves Patucci (Diretora da Assistência Social), Creuza L. Costa 
Miyashiro (Presidente da Associação Beneficente do Bem Comum – ABBC), 
Tânia Toralez Martins (Presidente da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE) pelo Dia Internacional da Mulher, onde ressaltou e 
parabenizou o trabalho realizado por cada um dos homenageados; ainda sobre o 
assunto agradeceu aos edis Sergio Shindin Tawata e Dourivaldo de Rosa 
Moreira pelo convite para participar da autoria das moções; aludiu sobre uma 
reunião que tiveram junto ao Diretor Municipal de Saúde, onde puderam 
esclarecer algumas dúvidas da população acerca dos medicamentos, entre outros 
assuntos. O Senhor Presidente convidou o Senhor Prefeito Municipal para fazer 
o uso da Tribuna. O Senhor Prefeito Municipal fez o uso da palavra, agradeceu à 
todos e à oportunidade concedida; em nome da Diretora Municipal de 
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Assistência Social Senhora Stela Camargo Alves Patucci cumprimentou a todas 
as mulheres e parabenizou-as pelo Dia Internacional da Mulher; ressaltou o 
excelente trabalho realizado pelo Senhor Rodrigo Antunes Martines, o qual não 
mediu esforços na condução da nossa Festa de Carnaval; agradeceu aos edis 
desta Casa de Leis que tem entendido as necessidades do município e tem 
colaborado na aprovação dos projetos que irão beneficiar a nossa população, 
principalmente na área social; aludiu sobre a conquista de uma verba 
parlamentar para a área da saúde e também sobre a carreta da mamografia que 
em breve estará novamente no município realizando os exames que são tão 
importantes na vida das mulheres. O Senhor Presidente convidou os 
homenageados das Moções de Congratulação para receber a homenagem 
fazer o uso da tribuna. A Senhora Tânia Toralez Martins (Presidente da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE) fez o uso da palavra, 
agradeceu à oportunidade concedida e, agradeceu também aos vereadores, ao 
Senhor Prefeito Municipal, ao Vice-Prefeito Municipal e à todos pela ajuda e 
apoio que a APAE tem recebido, onde finalizou que a Associação está de portas 
abertas à todos. A Senhora Stela Camargo Alves Patucci (Diretora Municipal da 
Assistência Social) fez o uso da palavra, agradeceu à oportunidade concedida; 
agradeceu os edis Sergio Shindin Tawata, Henrique Nunes dos Santos e 
Dourivaldo de Rosa Moreira pela Moção de Congratulação, e, agradeceu a todos 
também pela parceria com o Departamento de Assistência Social; em relação ao 
Dia Internacional da Mulher, aludiu sobre a trajetória de sua mãe (Dona Zilda 
Camargo) uma mulher guerreira que muito lutou e nunca mediu esforços na 
criação de sua família, e em nome de sua mãe, parabenizou à todas as mulheres; 
finalizou agradecendo ao Senhor Prefeito Municipal pela confiança, pelo apoio e 
pela liberdade de poder desenvolver um bom trabalho. O Senhor Rodrigo 
Martinez (Diretor Administrativo Municipal) fez o uso da palavra, agradeceu à 
oportunidade concedida; agradeceu aos edis Sergio Shindin Tawata, Henrique 
Nunes dos Santos e Dourivaldo de Rosa Moreira pela Moção de Congratulação 
e aos demais edis pelo apoio que tem recebido; falou com emoção sobre o 
carinho que tem recebido não somente de seus familiares, mas também das 
autoridades municipais, e isso é muito gratificante, principalmente após um 
período tão difícil que todos passamos que foi a pandemia; ressaltou que não 
trabalhou sozinho, por isso, parabenizou e agradeceu toda a equipe que junto 
contribuiu para que a festa fosse um sucesso. Terminado o temário livre, e não 
havendo matérias para Ordem do Dia, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos, convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 22 de 
março do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 20h50. Para 
constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 
Senhor Presidente. 


