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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.  
Aos onze dias do mês de novembro de 2020, realizou-se a 7º Sessão Ordinária 
do 4º ano Legislativo da 17º 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 Presidente Senhor 
Dourivaldo de Rosa Moreira. Secretariou o 1º Secretário Sergio Shindin Tawata 
e 2ª Secretário Joanil dos Santos. O Senhor Presidente fez a chamada 
regimental, constatou a presença de oito vereadores, ausente o edil Célio Marcos 
de Oliveira. Deu-se início à sessão. A ata da Sessão Ordinária do dia 29 de 
outubro 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. Não 
havendo matéria para o Expediente, passou-se ao Temário Livre . O 
vereador Joanil dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos; parabenizou ao Senhor Prefeito Municipal pela obra de asfaltamento 
realizada na Vila Sorocabana e também pela adaptação e instalação de dois 
banheiros para deficientes (um no Pronto Socorro e o outro na sala de 
fisioterapia). O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; desejou a todos sucesso e uma boa sorte. O 
Senhor Presidente fez o uso da tribuna do seu lugar. O Presidente iniciou sua 
fala desejando boa sorte a todos os edis que estão concorrendo à reeleição para 
vereador e também ao edil Marco Antonio Melhado Garcia que está 
concorrendo à vaga de Prefeito Municipal; enfatizou sobre a amizade, o respeito 
e a harmonia que houve durante as campanhas. Terminado o temário livre, o 
Senhor Presidente consultou o Plenário para a dispensa do Intervalo Regimental, 
foi aprovado por unanimidade pela edilidade. 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 25 de novembro do corrente ano 
ás 19h00 horas e encerrou a sessão às 19h30. Para constar, eu, Secretário, lavrei 
a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 


