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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2022, realizou-se a 8ª 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 11 de maio 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 nº102/2022, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha 
Projeto de Lei nº 21, de 23 de maio de 2022 que “Regulamenta a 
comercialização de ferro-velho, sucatas e materiais recicláveis no âmbito do 
município, bem como a sua forma de acondicionamento”; 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 nº103/2022, de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 
encaminha Projeto de Lei nº 22, de 23 de maio de 2022 que “Institui o programa 
municipal de apoio aos catadores de materiais recicláveis, dando 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. Matérias dos Senhores 
Vereadores: Indicações de autoria do vereador Henrique Nunes dos Santos: nº 
33/2022 “Indica serviços de manutenção e zeladoria no bairro que especifica”, 
nº 34/2022 “Indica a implementação do Programa Municipal de Coleta Seletiva 
na forma que especifica”; nº 35/2022 “Indica a reativação das salas de 
informática nas escolas municipais que especifica”; e nº 33/2022 “Indica 
serviços de manutenção e zeladoria no bairro que especifica”; as Indicações 
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Indicação de autoria do vereador Milton Camara dos Santos: nº 37/2022 “Indica 
serviços de manutenção no bairro na forma que especifica”; a Indicação foi lida, 
ciente a Casa (encaminha-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 de todos; aludiu que esteve 
em reunião com alguns moradores do bairro Fazenda São José, por isso 
aproveitou para solicitar alguns serviços que os mesmos precisam com mais 
urgência entre eles: manutenção de algumas ruas do bairro (roçada, 
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patrulhamento, cascalhamento, etc); ainda sobre o assunto solicitou esses 
mesmos serviços para o bairro Bracinho para melhorar as condições dos 
moradores; comentou que esteve na Prefeitura Municipal protocolando um 
ofício acerca das respostas dos seus requerimentos e espera que em breve possa 
ter uma resposta, inclusive ressaltou que foi muito bem recebido pelo Senhor 
Prefeito Municipal; salientou que o trabalho do vereador é fiscalizar e por isso 
os mesmos devem ser respeitados; comentou que na semana que se passou foi 
surpreendido pela troca na direção, e aludiu que essas mudanças nem sempre 
não são boas porque interrompem a continuidade do trabalho que está sendo 
desenvolvido por aquele que está à frente da direção; finalizou ressaltando o 
trabalho realizado pelo ex-Diretor Municipal de Educação Senhor Valmir dos 
Santos (independente das divergências que tiveram) e, que foi muito injusto essa 
troca, pois o mesmo estava exercendo um excelente trabalho à frente da 
educação. O vereador Edgar Ilek de Souza fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; teceu comentários sobre os trabalhos que vem realizando ao 
longo das semanas em parceria com outros edis e também com o Senhor 
Prefeito Municipal (e toda a equipe do Poder Executivo), entre eles: a 
pavimentação e manutenção da Rua Ver. José Firmino (verba oriunda do 
Deputado Estadual Paulo Correia), colocação de lajotas na Rua Antonio 
Andreoli (verba oriunda do Deputado Estadual Milton Leite), e outros; aludiu 
sobre a emenda parlamentar oriunda do Deputado Estadual Rogério Nogueira no 
valor de R$100.000,00 destinada a custeio da saúde (solicitação de sua autoria 
juntamente com o edil Eduardo Leite da Silva); aludiu sobre o evento “Prova 
dos Tambores” ocorrido no dia 15 de maio do corrente ano, a qual foi um 
sucesso e, aproveitou para agradecer todo apoio recebido pelo Prefeito 
Municipal, pelo Presidente da Câmara, pelos vereadores, pelo comércio local e 
todo público em geral; comentou com tristeza sobre o ocorrido com o filho do 
dono da Churrascaria Solimar o qual participou de uma prova realizada no 
evento e na mesma semana sofreu um acidente de carro vindo a falecer, por isso 
prestou suas homenagens e condolências aos familiares; parabenizou o Senhor 
Prefeito pela obra de manutenção e reparos nas calçadas do centro da cidade, a 
qual está ficando muito bonita; finalizou aludindo sobre os trabalhos que vem 
sendo realizados no bairro da Vila Batista entre eles: limpeza e roçada dos 
matos, manutenção da praça, poda das árvores, reparos na iluminação, etc. O 
vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença do ex-vereador Paulo Hipólito e demais presentes, e 
aproveitou para desejar um pronto restabelecimento para o ex-vereador Cícero 
Barbosa mais conhecido por “Sabiá”, o qual teve um princípio de acidente 
vascular cerebral; teceu comentários sobre o Projeto de Lei nº 21, de 23 de maio 
de 2022 que “Regulamenta a comercialização de ferro-velho, sucatas e materiais 
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recicláveis no âmbito do município, bem como a sua forma de 
acondicionamento” e, aludiu que apesar de gerar empregos, esse tipo de 
comercio tem se alastrado muito no centro da nossa cidade e isso vem 
acarretando pequenos furtos (de alumínio, ferro, etc) entre outros problemas, por 
isso se faz necessário a regulamentação dos mesmos; também falou sobre a 
importância do Projeto de Lei nº 22, de 23 de maio de 2022 que “Institui o 
programa municipal de apoio aos catadores de materiais recicláveis, dando 
outras providências” e essa iniciativa vai manter o sustento das famílias porém 
de uma forma mais organizada; aludiu sobre o falecimento do “Zequinha” 
funcionário antigo e muito querido da Prefeitura Municipal e prestou suas 
condolências aos familiares; aludiu que esteve visitando alguns bairros rurais e 
verificou que o mato em torno da estrada está muito alto, inclusive no bairro do 
Despraiado os moradores irão se reunir para fazer um mutirão de limpeza e 
reparos na estrada, por isso, aproveitou para dar essa idéia ao Senhor Prefeito 
Municipal de se unir com as lideranças de bairros e formar mutirões de limpeza 
e reparos com ajuda mútua. O vereador Rafael Gomes Jardim fez o uso da 
palavra, agradeceu a presença de todos; agradeceu ao Departamento de Obras 
que em conjunto com a população construíram uma lombada na Estrada do Rio 
do Peixe, trazendo assim segurança para os moradores; aludiu sobre a 
manutenção nas estradas rurais, onde no bairro dos Marianos está quase 
terminando o serviço; ainda sobre o assunto aproveitou para solicitar a 
manutenção na estrada do bairro Cerâmica e Ribeirão do Luiz I; comentou que  
irá se reunir juntamente com o Diretor Municipal de Saúde e algumas mães para 
tratar sobre a necessidade de aumentar o número de atendimentos no setor de 
pediatria, tendo em vista que há uma demora nos agendamentos e retornos; 
finalizou falando sobre o Arraial Solidário da APAE o qual será realizado em 
nossa cidade e precisa de contribuições todos. O vereador Sergio Shindin 
Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a 
visita do assessor do ex-prefeito de Praia Grande/SP Alberto Mourão onde o 
mesmo salientou sobre a limpeza do nosso município, por isso, o edil aproveitou 
para parabenizar as empresas terceirizadas responsáveis por esse trabalho; 
comentou que antigamente nossa cidade era considerada como o “patinho feio” 
do Vale do Ribeira (devido o nosso pouco orçamento) e agora a mesma está 
desenvolvendo em termos de qualidade, acolhendo nossos munícipes, nossos 
turistas e os nossos chacareiros; parabenizou o trabalho realizado pelo Senhor 
Prefeito Municipal e sua equipe, os quais não medem esforços para atender as 
solicitações feitas pelos edis. 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 o trabalho que os vereadores vem 
realizando no município, inclusive os eventos liderados pelos edis Edgar Ilek de 
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Souza e Eduardo Leite da Silva (Prova dos Tambores, etc), os quais foram um 
sucesso; aludiu sobre o asfaltamento na Rua Sueli Paganini Ribeiro, o qual ficou 
muito bom; comentou sobre a manutenção e reparos feitos na Rua Ver. José 
Firmino, cujo trabalho liderado pelo edil Márcio Simões Bento agradou muito os 
moradores; aludiu que as obras realizadas no município estão crescendo cada 
vez mais e que com a união dos vereadores e o esforço em conjunto trará vários 
outros resultados positivos para nossa cidade e nossa 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. A Comissão de Justiça e Redação reunida examinando o Projeto 
de Lei nº 10/2022 que “Dispõe sobre os direitos das pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista, no âmbito do município de Pedro de Toledo 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; Henrique 
Nunes dos Santos votou pela aprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva 
votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes Jardim votou pela aprovação do 
projeto; Márcio 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). A Comissão de Justiça e Redação 
reunida examinando o Projeto de Lei nº 16/2022, que “Dispõe sobre a criação de 
avaliação do corpo docente e discente no DEEC – Departamento de Esportes, 
Educação e Cultura 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 reprovação do projeto; Edgar Ilek de 
Souza votou pela aprovação do projeto; Carlos Alberto de Oliveira Medeiros 
votou pela aprovação do projeto; Henrique Nunes dos Santos votou pela 
aprovação do projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; 
Rafael Gomes Jardim votou pela reprovação do projeto; Marcio Simões Bento 
votou pela aprovação do projeto e Sergio Shindin Tawata votou pela aprovação 
do projeto, sendo aprovado por seis votos favoráveis, e tendo dois votos 
contrários, (encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação reunida 
examinando o Projeto de Lei nº 21, de 23 de maio de 2022 que “Regulamenta a 
comercialização de ferro-velho, sucatas e materiais recicláveis no âmbito do 
município, bem como a sua forma de acondicionamento”; 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: 
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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; Henrique Nunes dos Santos votou pela aprovação do 
projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes 
Jardim 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). A 
Comissão de Justiça e Redação reunida examinando o Projeto de Lei nº 22, de 
23 de maio de 2022 que “Institui o programa municipal de apoio aos catadores 
de materiais recicláveis, dando 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; Henrique Nunes dos Santos votou pela aprovação do 
projeto; Eduardo Leite da Silva votou pela aprovação do projeto; Rafael Gomes 
Jardim 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 08 de junho do corrente ano ás 19h00 horas 
e encerrou a sessão às 20h30. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata 
que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 

 

 

 

 


