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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO AN O 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos nove dias do mês de novembro de 2022, realizou-se a 17ª 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 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 26 
de outubro e a Ata da Sessão Extraordinária do dia 03 de novembro ambas do 
corrente ano foram colocadas em discussão e submetidas à deliberação do 
Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao 
Expediente: Matérias dos Senhores Vereadores: Indicações de autoria do 
vereador Henrique Nunes dos Santos: nº 39/2022 “Indica a alteração na 
Legislação Municipal”; e nº 40/2022 “Indica a concessão de transporte público”; 
as Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Moção de Congratulação nº. 04/2022 de autoria do vereador 
Dourivaldo de Rosa Moreira, “Ao Senhor Prefeito Municipal Eleazar Muniz 
Júnior por promover o Rodeio em nossa cidade”, foi lida, discutida e submetida 
à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-se). Moção de Congratulação nº. 05/2022 de autoria do vereador 
Dourivaldo de Rosa Moreira, “Ao Senhor Bruno César Leone Nogueira pela 
realização do Rodeio em nossa cidade”, foi lida, discutida e submetida à 
deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-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; aludiu sobre o resultado das eleições, e conforme a escolha 
popular tivemos mudanças presidenciais e outras também; comentou quer todo 
poder emana do povo e o voto é o instrumento consciente de mudança, que foi 
conquistado com muita luta e que realmente pode fazer a diferença na vida das 
pessoas; parabenizou a todos os candidatos que saíram vitoriosos das eleições e, 
espera que o Presidente eleito Senhor Luiz Inácio Lula da Silva possa trabalhar 
em prol do combate à desigualdade; finalizou parabenizando o edil Henrique 
Nunes dos Santos representante do Partido dos Trabalhadores e o edil Rafael 
Gomes Jardim representante do Partido do Governador de São Paulo eleito 
Senhor Tarcísio de Freitas. O vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros 
fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou parabenizando o 
trabalho realizado pela candidata eleita Solange Freitas, como também ao 
demais candidatos que ganharam as eleições; parabenizou o Senhor Prefeito 
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Municipal Eleazar Muniz Junior e o Senhor Bruno César Leone Nogueira pela 
realização do rodeio em nossa cidade. O vereador Edgar Ilek de Souza fez o 
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; iniciou aludindo sobre as Festas 
de Rodeio e outros eventos do tipo que foram realizadas no nosso município, e 
que sempre tiveram apoio do nosso Prefeito Municipal; aludiu que conhece as 
dificuldades na realização de um evento como, por isso parabenizou o excelente 
trabalho realizado tanto pelo Prefeito Municipal Senhor Eleazar Muniz Junior 
como pelo Senhor Bruno César Leone Nogueira que se empenharam ao máximo 
na realização da 3ª Expo Pedro de Toledo 2022. O vereador Sergio Shindin 
Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre o 
resultado das eleições, onde falou sobre a vontade do povo que foi soberana e 
deseja uma boa sorte para o novo governo, para que o mesmo possa governar 
com paz, serenidade, e buscando sempre um bem maior para a população; 
parabenizou o Senhor Prefeito Municipal Eleazar Muniz Junior e o Senhor 
Bruno César Leone Nogueira pelo empenho na realização do Rodeio em nossa 
cidade. O Senhor Presidente pediu para o Vice-Presidente Henrique Nunes dos 
Santos ocupar seu lugar para que pudesse fazer o uso da tribuna livre. O 
vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; iniciou agradecendo aos vereadores pelo apoio que tem 
recebido dentro desta Casa de Leis; teceu comentários sobre as Moções de 
Congratulação de sua autoria nº. 05/2022, “Ao Senhor Bruno César Leone 
Nogueira pela realização do Rodeio em nossa cidade” e a nº 04/2022, “Ao 
Senhor Prefeito Municipal Eleazar Muniz Júnior por promover o Rodeio em 
nossa cidade”, onde fez um resumo sobre a trajetória do Prefeito Municipal em 
nossa cidade e das benfeitorias realizadas pela sua administração, e, sobre o 
Senhor Bruno, aludiu sobre sua história e dedicação em tudo que faz; finalizou 
parabenizando os homenageados e suas equipes pela luta e excelência na 
realização da 3ª Expo Pedro de Toledo 2022. O Senhor Presidente retomou seu 
lugar e convidou o Senhor Bruno César Leone Nogueira para fazer o uso da 
Tribuna Livre. O Senhor Bruno César Leone Nogueira fez o uso da palavra, 
agradeceu a todos os vereadores, ao Prefeito Municipal e toda sua equipe e ao 
Senhor Presidente pela oportunidade concedida; aludiu sobre a parceria feita 
com o Prefeito Municipal (o qual não seria possível sem essa união) e sobre as 
dificuldades enfrentadas na realização do rodeio; finalizou aludindo sobre a 
honra de receber essa homenagem e sobre o amor que sente pela nossa cidade. O 
Senhor Presidente convidou o Senhor Eleazar Muniz Júnior Prefeito Municipal 
para fazer o uso da Tribuna Livre. O Senhor Eleazar Muniz Junior Prefeito 
Municipal fez o uso da palavra, agradeceu a todos os presentes, a todos os 
vereadores, e ao Senhor Bruno César Leone Nogueira; agradeceu com satisfação 
ao Senhor Presidente pela Moção recebida, pois quem acompanhou de perto viu 
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a grande dificuldade em se fazer um evento grandioso como esse, mas graças a 
Deus deu tudo certo; falou sobre a necessidade de se investir no turismo para 
trazer crescimento ao município, pois é gratificante ver a cidade e o comércio 
movimentado em virtude dos eventos e das belezas naturais; aludiu sobre a 
importância de termos parceiros e pessoas investindo no município, como 
exemplo o Senhor Bruno que muito vem ajudando no crescimento e 
desenvolvimento da nossa cidade; finalizou agradecendo a todos os envolvidos 
tanto na realização do Rodeio como na sua administração. 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 23 de novembro 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.  
 

 

 


