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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO AN O 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos treze dias do mês de outubro de 2022, realizou-se a 15ª 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. Foi feito a leitura do Ofício Legislativo nº01/2022 de autoria do 
edil Márcio Simões Bento, o qual comunica sua renúncia ao Cargo de 2º 
Secretário da Mesa Diretora. Após a leitura o Senhor Presidente solicitou o 
Vice-Presidente (Henrique Nunes dos Santos) para ocupar o lugar do 2º 
Secretário e avisou que fará a eleição para o cargo na próxima sessão. 
Secretariaram os vereadores 1º Secretário Sergio Shindin Tawata e 2º Secretário 
Henrique Nunes dos Santos. 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 28 de setembro 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: Projeto de Lei nº 33/2022 que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento, o termo de 
colaboração e ou acordo de cooperação com o Estado de São Paulo por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação: da 
Fundação Universidade do Estado de São Paulo – UNIVESP, e dá outras 
providências”; foi lido na qual o edil Henrique Nunes dos Santos 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. Projeto de Lei nº 
34/2022 que “Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal Municipal – 
REFIS MUNICIPAL 2022, e dá outras providências”; foi lido na qual o edil 
Henrique Nunes dos Santos 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. Projeto de Lei nº 35/2022 que “Dispõe sobre abertura de crédito 
suplementar, e dá outras providências”, no valor de R$894.844,29; foi lido na 
qual o edil Henrique Nunes dos Santos 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. Projeto de Lei nº 36/2022 que “Dispõe sobre 
abertura de crédito suplementar, e dá outras providências”, no valor de 
R$3.588.983,14; foi lido na qual o edil Henrique Nunes dos Santos 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. Projeto de Lei nº 
37/2022 que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedro de 
Toledo para o exercício de 2023”; foi lido e encaminhado às Comissões de 
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Finanças e Orçamento. Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre . 
O edil Márcio Simões Bento fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos; aludiu que em análise feita à sua vida juntamente com sua família e, por 
motivos estritamente particulares decidiu não mais fazer parte da Mesa Diretora; 
ainda sobre o assunto aludiu que protocolou no dia 10 de outubro do corrente 
ano um ofício solicitando sua renúncia, por isso pediu a compreensão de todos 
diante dessa decisão, pois cada um tem seu ponto de vista sobre diversos 
assuntos; finalizou agradecendo a todos e a oportunidade concedida. 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 reunida examinando o 
Projeto de Lei Complementar nº 03/2022 que “Dispõe sobre o procedimento 
para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação – ETR autorizada pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, nos termos da legislação federal vigente”; 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; Márcio Simões Bento votou pela 
aprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; 
Rafael Gomes Jardim votou pela aprovação do projeto; Henrique Nunes dos 
Santos 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, Educação, Cultura, 
Assistência Social, Esporte e Turismo, conjuntamente reunidas examinando o 
Projeto de Lei nº38/2022 que “Dispõe sobre autorização do Poder Executivo a 
implantar os Programas de Estágio Remunerado e o de Estágio Não 
Remunerado e dá outras providências”; 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; Márcio Simões Bento votou pela aprovação do projeto; 
Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim 
votou pela aprovação do projeto; Henrique Nunes dos Santos votou pela 
aprovação do projeto e Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação do projeto, 
sendo aprovado por oito votos favoráveis pela edilidade (encaminha-se). A 
Comissão de Justiça e Redação conjuntamente reunida examinando o Projeto de 
Lei nº 33/2022 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de 
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fomento, o termo de colaboração e ou acordo de cooperação com o Estado de 
São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação: da Fundação Universidade do Estado de São Paulo – 
UNIVESP, 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; Márcio Simões Bento votou pela aprovação do projeto; 
Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim 
votou pela aprovação do projeto; Henrique Nunes dos Santos 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 34/2022 que “Fica instituído o 
Programa de Recuperação Fiscal Municipal – REFIS MUNICIPAL 2022, 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; Márcio 
Simões Bento votou pela aprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva votou 
pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim votou pela aprovação do 
projeto; Henrique Nunes dos Santos 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 
35/2022 que “Dispõe sobre abertura de crédito suplementar, e dá outras 
providências”, no valor de R$894.844,29; 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; Márcio Simões Bento votou pela aprovação do projeto; 
Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim 
votou pela aprovação do projeto; Henrique Nunes dos Santos 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 35/2022 que “Dispõe sobre abertura de 
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crédito suplementar, e dá outras providências”, no valor de R$894.844,29; 
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; Márcio Simões Bento votou 
pela aprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do 
projeto; Rafael Gomes Jardim votou pela aprovação do projeto; Henrique Nunes 
dos Santos 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 36/2022 que “Dispõe 
sobre abertura de crédito suplementar, e dá outras providências”, no valor de 
R$3.588.983,14; 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; Márcio 
Simões Bento votou pela aprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva votou 
pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim votou pela aprovação do 
projeto; Henrique Nunes dos Santos 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, e encerrou a sessão às 19h45. Para constar, eu, Secretário, lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


