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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2022, realizou-se a 2º 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. A Ata da 
Sessão Ordinária do dia 09 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 nº027/2022, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 
encaminha Projeto de Lei nº 07, de 09 de fevereiro 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 nº034/2022, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 08, de 11 de fevereiro 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 nº037/2022, de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 09, de 18 
de fevereiro de 2022 que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público 
Estrada Municipal Alóis Resterich e dá outras providências”; 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. 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, foram aprovados por unanimidade pela 
edilidade (encaminham-se). Indicações de autoria do vereador Milton Camara 
dos Santos: nº 03/2022 “Indica a manutenção no bairro que especifica”, e nº 
04/2022 “Indica a criação de projeto de lei na forma que especifica”; as 
Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre . O vereador 
Milton Camara dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença do 
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Professor Aloísio Resterich e familiares, do Celsinho, do Nilson Baiano, da 
Nega da APAE, do Diretor Municipal de Educação Valmir dos Santos, do 
alunos e demais público presente; iniciou tecendo comentários sobre as 
proposituras de sua autoria; aludiu sobre o trevo principal da cidade onde o 
Governo do Estado de São Paulo juntamente com o DER (Departamento de 
Estradas e Rodagens) finalmente fizeram a instalação de duas lombadas, onde 
aproveitou para agradecer o empenho dos vereadores que no início do ano 
passado estiveram no DER solicitando essas lombadas, e outros ainda que 
fizeram essa solicitação através dos seus Deputados, por isso, esse esforço em 
conjunto contribuiu para essa benfeitoria; teceu comentários sobre o gasto 
absurdo com aluguel de hora de máquina para manutenção das estradas rurais 
(empresa terceirizada), onde foram gastos mais de R$250.000,00 no período de 
18 de janeiro a 23 de fevereiro do corrente, por isso questionou onde foram 
usadas essas máquinas sendo que a Prefeitura Municipal tem suas próprias 
máquinas para fazer esse serviço, e, as estradas continuam ruins; falou sobre 
seus requerimentos que foram enviados e não obteve nenhuma resposta, sendo 
que o Chefe do Poder Executivo tem prazo para responder e não o cumpre, uma 
vez que o mesmo não deve nada então não tem o que temer. O vereador Edgar 
Ilek de Souza fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; aludiu com 
satisfação sobre a construção das lombadas no trevo principal da cidade, onde 
aludiu que esteve no começo do ano passado juntamente com outros edis 
protocolando ofícios de solicitação no DER, e, agora finalmente a cidade 
recebeu essa benfeitoria que irá reduzir o risco de acidentes e trazer mais 
tranqüilidade para nossa população; parabenizou o trabalho que o Senhor 
Prefeito tem realizado no município juntamente com sua equipe. O vereador 
Carlos Alberto de Oliveira Medeiros fez o uso da palavra, agradeceu à 
presença do Vice-Prefeito e atual Diretor Municipal da Educação Senhor Valmir 
dos Santos e demais presentes; endossou as palavras do edil Edgar Ileck em 
relação à construção das lombadas no trevo principal da cidade e falou de sua 
importância e relevância para a população; teceu comentários sobre o Projeto de 
Lei nº 09, de 18 de fevereiro de 2022 que “Dispõe sobre a denominação de 
logradouro público Estrada Municipal Alóis Resterich e dá outras providências”, 
onde enfatizou o importante trabalho realizado pela família Resterich ao nosso 
município. O vereador Rafael Gomes Jardim fez o uso da palavra, agradeceu 
a presença de todos; iniciou aludindo sobre a importância dos professores na 
vida de todo cidadão; aludiu sobre sua solicitação na Rua São Carlos a qual foi 
atendida; teceu comentários sobre a necessidade de serem feitas roçadas na 
Alameda Cajati, na Estrada Municipal Manoel Francisco de Carvalho (do trevo 
até o bairro das Três Barras) e, na Rua 3 do Jardim Caju; comentou sobre alguns 
pedidos que ainda estão em aberto, onde aludiu que não adianta trazer mais 



 
Câmara Municipal de Pedro de Toledo 
              Estado de São Paulo 

 

 3 

indicações se as anteriores ainda não foram executadas; finalizou agradecendo a 
Deputada Federal Rosana do Valle pelo comprometimento com a nossa cidade, 
e pela força na colocação das lombadas minimizando assim o risco de acidentes. 
O vereador Márcio Simões Bento fez o uso da palavra, agradeceu a presença 
de todos; iniciou aludindo sobre o Projeto de Lei nº 09, de 18 de fevereiro de 
2022 que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público Estrada 
Municipal Alóis Resterich e dá outras providências” na qual aludiu ser uma justa 
homenagem a esse cidadão que prestou contribuições relevantes que marcaram a 
evolução do nosso município; finalizou parabenizando o Senhor Prefeito 
Municipal o qual não tem medido esforços para atender os pedidos 
reivindicados pela população. O vereador Sergio Shindin Tawata fez o uso da 
palavra, agradeceu a presença do público em geral; teceu comentários sobre o 
Projeto de Lei nº 07, de 09 de fevereiro de 2022 que “Dispõe sobre a abertura de 
crédito orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA” no valor de 
R$48.000,00 destinado à APAE, onde alegou sobre a importância da aprovação 
desse projeto pois a instituição precisa de recursos financeiros para custear seus 
gastos; endossou as palavras do edil Márcio Simões Bento em relação ao Projeto 
de Lei nº 09, de 18 de fevereiro de 2022 que “Dispõe sobre a denominação de 
logradouro público Estrada Municipal Alóis Resterich e dá outras providências” 
e falou sobre justa homenagem. 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; endossou as palavras do edis que o antecederam 
em relação à colocação das lombadas no trevo principal da cidade, e 
parabenizou o empenho de cada um que buscou e trabalhou para que essa 
benfeitoria fosse realizada, demonstrando assim que a união é essencial para que 
haja o crescimento do município; ainda sobre o assunto parabenizou o Senhor 
Prefeito Municipal que também batalhou para essa conquista; teceu comentários 
sobre o Projeto de Lei nº 09, de 18 de fevereiro de 2022 que “Dispõe sobre a 
denominação de logradouro público Estrada Municipal Alóis Resterich e dá 
outras providências” onde parabenizou o Senhor Prefeito Municipal pela autoria 
e aludiu sobre a justa homenagem feita aos familiares. 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. Projeto de Resolução nº 01/2022 de autoria do vereador Dourivaldo de 
Rosa Moreira que “Dispõe sobre o recebimento de denúncia de infração 
político-administrativa cometida pelo Exmo. Sr. Vereador Henrique Nunes dos 
Santos, apresentada pelo Senhor Joanil dos Santos, e sobre a constituição de 
Comissão Processante referente ao Processo de Cassação do Mandato de 
Vereador e dá outras providências”. O Projeto foi lido, discutido e submetido à 
votação nominal de dois terços para a aprovação, na qual os edis: Milton 
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Camara dos Santos votou pela reprovação do projeto; Edgar Ilek de Souza votou 
pela reprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros votou pela 
reprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela reprovação do projeto; 
Rafael Gomes Jardim votou pela reprovação do projeto; Marcio Simões Bento 
votou pela reprovação do projeto; Sergio Shindin Tawata votou pela reprovação 
do projeto e o Presidente Dourivaldo de Rosa Moreira votou pela reprovação do 
projeto, sendo reprovado por oito votos favoráveis pela edilidade (arquiva-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 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 
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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). O 
Senhor Presidente convidou o Professor Aloísio Resterich para adentrar no 
Plenário e fazer o uso da Tribuna Livre. O Professor Aloísio Resterich fez o uso 
da palavra, agradeceu a oportunidade concedida pelo Senhor Presidente, 
cumprimentou os vereadores, seus familiares, amigos e os alunos presentes; 
iniciou contando a história do seu saudoso avô o Senhor Alóis Resterich e a 
contribuição social do mesmo para o município, onde finalizou agradecendo ao 
Senhor Prefeito Municipal Eleazar Muniz Junior pela elaboração do Projeto e 
aos vereadores desta Casa de Leis pela aprovação unânime. 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 20h55. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 


