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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos catorze dias do mês de dezembro de 2022, realizou-se a 19º Sessão 
Ordinária do 2º ano Legislativo da 18º Legislatura da Câmara Municipal de 
Pedro de Toledo regimentalmente convocada para ás 19h 00 na Avenida São 
José, 571, Centro – Pedro de Toledo/SP. Presidiu os trabalhos o Edil Dourivaldo 
de Rosa Moreira. Secretariaram os edis 1º Secretário Sergio Shindin Tawata e 2º 
Secretário Edgar Ilek de Souza. Com a presença total da edilidade. O Senhor 
Presidente deu início à sessão. A ata da Sessão Ordinária do dia 23 de novembro 
do corrente ano teve sua leitura dispensada, conforme a Resolução nº. 38/2014 
desta Casa de Leis, foi colocada em discussão, votação e submetida à 
deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. Em 
pauta: Eleição para Renovação da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. 
O Senhor Presidente explicou o procedimento de votação. O voto será nominal e 
aberto; primeiro será para Presidente, sucessivamente para 1º Secretário, 2º 
Secretário e o Vice-Presidente. Iniciada a eleição para o cargo de Presidente: 
apenas o edil Eduardo Leite da Silva manifestou-se a concorrer ao cargo. Dando 
início a votação, o edil Milton Camara dos Santos votou no edil Eduardo Leite 
da Silva; o edil Márcio Simões Bento votou no edil Eduardo Leite da Silva; o 
edil Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou no edil Eduardo Leite da Silva; 
o edil Rafael Gomes Jardim votou no edil Eduardo Leite da Silva; o edil 
Eduardo Leite da Silva votou nele mesmo; o edil Henrique Nunes dos Santos 
votou no edil Eduardo Leite da Silva; o edil Edgar Ilek de Souza votou no edil 
Eduardo Leite da Silva; o edil Sergio Shindin Tawata votou no edil Eduardo 
Leite da Silva e o edil Dourivaldo de Rosa Moreira absteve seu voto. Findada a 
votação para o cargo de Presidente, obteve-se o seguinte resultado: o edil 
Eduardo Leite da Silva foi eleito por 08 (oito) votos e tendo 01 (uma) abstenção. 
Passou-se a eleição para o cargo de 1º Secretário, onde o edil Milton Câmara dos 
Santos se manifestou a concorrer ao cargo. Dando início à votação, o edil Carlos 
Alberto de Oliveira Medeiros votou no edil Milton Câmara dos Santos;  o edil 
Dourivaldo Rosa Moreira votou no edil Milton Câmara dos Santos; o edil Edgar 
Ilek de Souza votou no edil Milton Câmara dos Santos; o edil Eduardo Leite da 
Silva votou no edil Milton Câmara dos Santos; o edil Henrique Nunes dos 
Santos votou no edil Milton Câmara dos Santos; o edil Márcio Simões Bento 
votou no edil Milton Câmara dos Santos; o edil Milton Câmara dos Santos votou 
nele mesmo; o edil Rafael Gomes Jardim votou no edil Milton Câmara dos 
Santos e o edil Sergio Shindin Tawata votou no edil Milton Câmara dos Santos. 
Findada a votação para o cargo de 1º Secretário, obteve-se o seguinte 
resultado: o edil Milton Câmara dos Santos, foi eleito por 09 (nove) votos. 
Passou-se a eleição para o cargo de 2º Secretário: apenas o edil Edgar Ilek de 
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Souza manifestou-se a concorrer ao cargo. Dando início à votação, o edil Carlos 
Alberto de Oliveira Medeiros votou no edil Edgar Ilek de Souza;  o edil 
Dourivaldo Rosa Moreira votou no edil Edgar Ilek de Souza; o edil Edgar Ilek 
de Souza votou nele mesmo; o edil Eduardo Leite da Silva votou no edil Edgar 
Ilek de Souza; o edil Henrique Nunes dos Santos votou no edil Edgar Ilek de 
Souza; o edil Márcio Simões Bento votou no edil Edgar Ilek de Souza; o edil 
Milton Câmara dos Santos votou no edil Edgar Ilek de Souza; o edil Rafael 
Gomes Jardim votou no edil Edgar Ilek de Souza e o edil Sergio Shindin Tawata 
votou no edil Edgar Ilek de Souza. Findada a votação para o cargo de 2º 
Secretário, obteve-se o seguinte resultado: o edil Edgar Ilek de Souza, foi 
eleito por 09 (nove) votos. Passou-se a eleição para o cargo de Vice-Presidente, 
onde o edil Rafael Gomes Jardim se manifestou a concorrer ao cargo. Dando 
início à votação, o edil Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou no edil Rafael 
Gomes Jardim;  o edil Dourivaldo Rosa Moreira votou no edil Rafael Gomes 
Jardim; o edil Edgar Ilek de Souza votou no edil Rafael Gomes Jardim; o edil 
Eduardo Leite da Silva votou no edil Rafael Gomes Jardim; o edil Henrique 
Nunes dos Santos votou no edil Rafael Gomes Jardim; o edil Márcio Simões 
Bento votou no edil Rafael Gomes Jardim; o edil Milton Câmara dos Santos 
votou no edil Rafael Gomes Jardim; o edil Rafael Gomes Jardim votou nele 
mesmo e o edil Sergio Shindin Tawata votou no edil Rafael Gomes Jardim. 
Findada a votação para o cargo de Vice-Presidente, obteve-se o seguinte 
resultado: o edil Rafael Gomes Jardim foi eleito por 09 (nove) votos. Sendo 
assim, está eleita a Mesa Diretora para o biênio de 2023/2024, que tomará posse 
no dia 01 de janeiro de 2023, na Secretaria da Câmara Municipal, assinando o 
Termo de Posse: Presidente: Eduardo Leite da Silva; Vice-Presidente: 
Rafael Gomes Jardim; 1º Secretário: Milton Câmara dos Santos e 2º 
Secretário: Edgar Ilek de Souza, conforme o disposto no parágrafo 2º do 
artigo 9º do Regimento Interno. Dando continuidade a Sessão e nos termos do 
artigo 47 e parágrafo único do Regimento Interno, fica estabelecida a 
Composição das Comissões Permanentes da seguinte forma: Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação: Carlos Alberto de Oliveira Medeiros – 
Presidente; Edgar Ilek de Souza – Relator e Rafael Gomes Jardim – Membro. 
Comissão de Finanças e Orçamento: Milton Câmara dos Santos – Presidente; 
Carlos Alberto de Oliveira Medeiros – Relator e Henrique Nunes dos Santos – 
Membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio 
Ambiente e Agricultura:  Márcio Simões Bento – Presidente; Edgar Ilek de 
Souza – Relator e Rafael Gomes Jardim – Membro; Comissão de Educação, 
Cultura, Assistência Social, Esportes e Turismo: Henrique Nunes dos Santos 
– Presidente, Milton Câmara dos Santos – Relator e Dourivaldo de Rosa 
Moreira – Membro; e a Comissão de Saúde: Edgar Ilek de Souza – Presidente; 
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Márcio Simões Bento – Relator e Sergio Shindin Tawata - Membro. Dando 
continuidade ao Expediente: Matérias do Senhor Prefeito Municipal: Ofício 
nº247/2022, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de 
Lei Complementar nº 06, de 05 de dezembro de 2022 que “Dispõe sobre a 
Reorganização Administrativa da Prefeitura do Município de Pedro de Toledo, e 
dá outras providências”; foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 
Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre . O vereador Milton 
Câmara dos Santos, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
aludiu sobre a importância da sessão, pois foi feito a eleição para renovação da 
Mesa Diretora para o biênio de 2023/2024, como também para as Comissões 
Permanentes; desejou ao Presidente eleito vereador Eduardo Leite da Silva 
muita sorte na gestão e administração desta Egrégia Casa de Leis; aludiu sobre a 
honra de poder compor a Mesa Diretora como 1º Secretário, e se colocou à 
disposição para ajudar tanto o Presidente como os demais vereadores no que for 
necessário para o desenvolvimento da nossa cidade; finalizou agradecendo o 
apoio recebido por todos e desejando a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo. O vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; parabenizou o trabalho realizado pelo atual 
Presidente e desejou ao Presidente eleito Senhor Eduardo Leite da Silva uma 
boa sorte nessa gestão que está iniciando e, que espera que o mesmo possa unir 
os vereadores visando o trabalho em benefício da população; finalizou 
desejando a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. O vereador 
Eduardo Leite da Silva, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
agradeceu o apoio recebido pelos edis para estar à frente desta Casa Legislativa 
e aludiu que irá trabalhar com empenho e responsabilidade sempre visando o 
melhor para a população. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da 
palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou o novo Presidente Senhor 
Eduardo Leite da Silva pela conquista e desejou sorte e sabedoria para conduzir 
esta Casa de Leis; agradeceu pelo tempo que representou a Mesa Diretora como 
2º Secretário e aludiu que foi um período de grande aprendizado. O vereador 
Edgar Ilek de Souza, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
parabenizou o Presidente Senhor Dourivaldo de Rosa Moreira pela 
administração desta Casa de Leis durante os seis anos do seu mandato; 
parabenizou também o Presidente eleito Senhor Eduardo Leite da Silva e toda a 
Mesa Diretora; aludiu que espera que esta Casa permaneça unida para trabalhar 
e trazer benefícios para o município, pois juntos irão fazer a diferença. O Senhor 
Presidente fez o uso da tribuna livre do seu lugar. O vereador Dourivaldo de 
Rosa Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
parabenizou a Mesa Diretora eleita para o biênio 2023/2024 juntamente com seu 
Presidente o Senhor Eduardo Leite da Silva, e desejou que os mesmos possam 
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desenvolver um excelente trabalho no decorrer desses dois anos; agradeceu aos 
vereadores que fizeram parte da Mesa Diretora ao seu lado, e pela parceria dos 
demais vereadores cujo objetivo era em prol do crescimento e desenvolvimento 
do município; finalizou desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 
cheio de saúde e paz para todos. Terminado o temário livre, e, não havendo 
matéria para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos, e comunicou que a partir do dia 16 de dezembro a Câmara entrará em 
recesso. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 19h35. Para constar, eu, 
Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 
Presidente. 

 


