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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos nove dias do mês de fevereiro de 2022, realizou-se a 1º Sessão Ordinária do 
2º 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. As Atas da Sessão Ordinária do dia 08 de 
dezembro, das Sessões Extraordinárias dos dias 15 e 27 de dezembro de 2021, e 
as Atas das Sessões Extraordinárias dos dias 12 e 19 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 nº021/2022, de autoria do Senhor 
Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 03, de 25 de janeiro de 2022 
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 pediu para ser 
colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido foi submetido à deliberação do 
Plenário, foi aprovado e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº022/2022, de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 04, de 25 
de janeiro de 2022 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 pediu para ser colocado na pauta da Ordem do Dia, o pedido foi 
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado e encaminhado à Ordem do 
Dia. Ofício nº023/2022, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha 
Projeto de Lei nº 05, de 25 de janeiro de 2022 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 pediu para ser colocado na pauta da Ordem do 
Dia, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado e 
encaminhado à Ordem do Dia. Matérias dos Senhores Vereadores: Projeto de 
Lei nº 06/2022 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre o reajuste geral 
anual dos servidores da Câmara Municipal de Pedro de Toledo e dá outras 
providências”; 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, encaminha-se à Ordem do Dia. Requerimentos de autoria 
do vereador Milton Camara dos Santos: nº 01/2022 “Solicita informações ao 
Senhor Prefeito Municipal na forma que especifica”; e nº 02/2022 “Solicita 
informações ao Senhor Prefeito Municipal na forma que especifica”; os 
Requerimentos foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, 



 
Câmara Municipal de Pedro de Toledo 
              Estado de São Paulo 

 

 2 

foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Indicação de 
autoria do vereador Milton Camara dos Santos: nº 01/2022 “Indica a 
manutenção, limpeza e roçada nos locais que especificam”; a Indicação foi lida, 
ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação de autoria 
dos vereadores Milton Camara dos Santos, Edgar Ilek de Souza, Eduardo Leite 
da Silva, Rafael Gomes Jardim, e Henrique Nunes dos Santos: nº 02/2022 
“Indica a manutenção na estrada que especifica”; a Indicação foi lida, ciente a 
Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº. 
01/2022 de autoria do vereador Sergio Shindin Tawata pelo falecimento do 
“Senhor Luiz da Silva” (mais conhecido como Luizão da Tininha), foi lida e 
colocada em discussão (encaminhe-se). Terminado o Expediente passou-se ao 
Temário Livre . O vereador Milton Camara dos Santos fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo sobre seu primeiro ano de 
mandato, onde tem aprendido muita coisa e tem contado com a ajuda de vários 
amigos; teceu comentários sobre a Indicação nº 01/2022 de sua autoria e nº 
02/2022 de sua autoria juntamente com os edis Edgar Ilek de Souza, Eduardo 
Leite da Silva, Rafael Gomes Jardim e Henrique Nunes dos Santos, na qual 
falou que foi procurado pela população a qual questionou o fato de ter uma 
empresa responsável por fazer o serviço, mas infelizmente existem diversos 
locais com o mato alto, com aspecto de abandono e descaso; teceu comentários 
sobre os Requerimentos nº01 e 02/2022 de sua autoria os quais solicitam 
informações ao Senhor Prefeito Municipal, explicando a necessidade das 
mesmas; parabenizou os professores (que ganham o piso mínimo da categoria) 
pela coragem em lutar pelos seus direitos, lembrando que em 2018 os mesmos 
receberam abaixo do piso salarial, e até os dias atuais essa divida não foi paga, 
portanto não adianta vir aqui e tentar coagir ou constranger sem pagar o que é 
devido aos profissionais, por isso é preciso ter respeito por eles; aludiu que na 
sessão passada falou sobre a obra que está sendo realizada na Creche Escola 
Pica-Pau no valor de mais de R$300.000,00, onde fez alguns requerimentos 
solicitando informações da mesma porém não obteve respostas; ainda sobre o 
assuntou aludiu sobre a fala de outro vereador o qual disse que para fiscalizar é 
preciso pedir autorização, onde deixou claro que vai fiscalizar sim goste quem 
gostar, e aludiu ainda que teve acesso à planilha e cada chuveiro custou mais de 
R$400,00 sendo que o valor do mesmo não ultrapassa R$80,00, entre outros 
absurdos, e, a impressão que se tem é que o dinheiro do FUNDEB está indo pelo 
ralo, por isso se precisar irá procurar os órgãos responsáveis para fazer a 
denúncia; finalizou agradecendo à todos que mesmo sem poder comparecer nas 
sessões, tem acompanhado as mesmas através das redes sociais. O vereador 
Carlos Alberto de Oliveira Medeiros fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença do Vice-Prefeito e atual Diretor Municipal da Educação Senhor Valmir 
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dos Santos (o qual vêm realizando um excelente trabalho), e demais presentes; 
parabenizou o edil Sergio Shindin Tawata pela Moção de Pesa nº 01/2022 pelo 
falecimento do Senhor Luiz da Silva mais conhecido como “Luizão”, um grande 
amigo que sempre participou conosco da política do município; parabenizou o 
edil Márcio Simões Bento pela abertura da Rua Ver.  Firmino (com a ajuda do 
Poder Executivo); aludiu que antes do recesso foi procurado pelos moradores do 
Rio do Peixe, os quais reivindicaram uma linha de tubo para o bairro devido às 
enchentes que vem afligindo a população; parabenizou o Senhor Presidente e a 
Mesa Diretora pela elaboração do Projeto de Lei nº 06/2022 que “Dispõe sobre o 
reajuste geral anual dos servidores da Câmara Municipal de Pedro de Toledo e 
dá outras providências”, na qual falou da importância do mesmo para os 
funcionários desta Casa. O vereador Henrique Nunes dos Santos fez o uso da 
palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo sobre a importância do 
retorno das sessões ordinárias a qual possui ferramentas que são indispensáveis 
ao trabalho dos vereadores como as indicações, os requerimentos, entre outros; 
falou sobre a Lei Federal nº 11.738/08 que “Regulamenta a alínea “e” do inciso 
III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 
instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica”, aprovada no governo do Presidente da República 
Senhor José Inácio Lula da Silva, essa lei que fixou um valor mínimo para o 
pagamento do piso salarial foi um marco para o magistério do Brasil inteiro, 
porém essa lei está correndo risco pelo desgoverno atual do país (o qual vem 
atacando várias classes de trabalhadores), e, se existem profissões essas se dão 
pelo bom trabalho exercido pelos professores, em contrapartida, em nosso 
município o Prefeito Municipal tem o compromisso de valorizar os professores e 
vem cumprindo com o piso salarial da categoria durante seu mandato, sendo que 
em 2019 houve o aumento de R$70,00 no salário dos mesmos; aproveitou para 
parabenizar o Diretor Municipal de Educação Valmir dos Santos pela forma 
como conduz o departamento e pela luta junto aos professores, diretores e 
funcionários; comentou que a Prefeitura Municipal fechou um convênio com o 
Centro Universitário do Vale do Ribeira (Unisepe) da cidade de Registro/SP 
para que os servidores públicos municipais (que desejarem estudar e tiverem 
dispostos) obtenham descontos progressivos; de início, serão disponibilizadas 
vagas para os Pólos das cidades de Peruíbe e Itanhaém/SP tanto presencial 
quanto à distância; comentou sobre o projeto “Gabinete Itinerante”, na qual 
juntamente com os edis Milton Camara dos Santos, Edgar Ilek de Souza, 
Eduardo Leite da Silva e Rafael Gomes Jardim foram visitar o bairro de Manoel 
de Nóbrega a fim de atender as demandas da população, entre elas a 
manutenção, reparos e zeladoria do bairro, bem como reparos nas luminárias (na 
qual acionaram a empresa Elektro e o problema foi resolvido). O vereador 
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Márcio Simões Bento fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
iniciou deixando seus sentimentos de pesar à todos os familiares pelo 
falecimento da Senhora Regina (esposa de seu grande amigo Nelsinho 
Boiadeiro); parabenizou o Senhor Prefeito Municipal pelo incansável trabalho 
que vem realizando no município juntamente com toda sua equipe; falou sobre a 
ligação da Rua Ver.Firmino na qual há muito tempo havia solicitado ao Senhor 
Prefeito Municipal essa benfeitoria e, a demora se deu em virtude dos trâmites 
ambientais e legais, mas graças a Deus deu tudo certo e a obra foi finalmente 
concluída; parabenizou o Senhor Presidente pela reforma que está sendo 
realizada nos gabinetes dos vereadores. O vereador Sergio Shindin Tawata fez 
o uso da palavra, agradeceu a presença do público em geral; agradeceu o Diretor 
Municipal de Saúde Senhor Ranulfo Julio Mariano Pereira pelo trabalho de 
combate ao COVID-19 que vem realizando no nosso município; teceu 
comentários sobre a Moção de Pesar nº. 01/2022 de sua autoria pelo falecimento 
do “Senhor Luiz da Silva”, na qual falou sobre a importância política e 
empresarial do Senhor Luiz no município e, que esteve por esses dias visitando a 
família e prestando suas condolências; aludiu sobre o trabalho que os vereadores 
vêm realizando nos bairros, o qual é de extrema importância e fortalece o 
desenvolvimento do município e a relação de união com a população. 
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 e finanças e 
Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 03, de 25 de 
janeiro de 2022 que “Dispõe sobre a abertura de crédito orçamentário e devidas 
alterações no PPA, LDO e LOA”; opina favoravelmente pela matéria em tela. O 
Parecer foi lido, o Projeto 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; 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; 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). As Comissões de Justiça e Redação e 
Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 
04, de 25 de janeiro de 2022 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, o Projeto 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 
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Ilek de Souza 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; 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). As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento 
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 05, de 25 de janeiro de 
2022 que “Dispõe sobre a abertura de crédito orçamentário e devidas alterações 
no PPA, LDO e LOA”; 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: 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; 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; 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). As Comissões de Justiça e Redação e 
Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 
06/2021 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre o reajuste geral anual 
dos servidores da Câmara Municipal de Pedro de Toledo e dá outras 
providências”; opinam 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: 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; 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; 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 23 de 
fevereiro do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 20h35. Para 
constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 
Senhor Presidente.  

 


