Câmara Municipal de Pedro de Toledo
Estado de São Paulo
ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.
Aos oito dias do mês de junho de 2022, realizou-se a 9ª 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 25 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: Ofício nº108/2022, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal que encaminha Projeto de Lei Complementar nº 03, de 02 de junho
de 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”; foi lido e encaminhado às Comissões Competentes.
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
sobre os trabalhos externos com compromissos partidários que realizou nos
últimos dias cujo objetivo foi buscar recursos para o município, onde ressaltou a
emenda parlamentar para o Departamento de Saúde no valor de R$100.000,00 e
outra para a APAE no valor de R$80.000,00 ambas oriundas do Deputado
Federal Paulinho da Força, entre outros; aproveitou para parabenizar os demais
edis pelo empenho na busca de recursos junto aos seus deputados e também
algumas lideranças do município que não tem medido esforços para ajudar;
aludiu sobre o trabalho fiscalizador individual de alguns munícipes cujo objetivo
não é criticar o Poder Público e sim ajudar a melhorar os serviços públicos
realizados na cidade; agradeceu aos membros do Partido Solidariedade e ao
Deputado Federal Paulinho da Força que mesmo tendo poucos votos na cidade
não tem negado ajuda ao município. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o
uso da palavra, parabenizou aos vereadores (Dourivaldo de Rosa Moreira, Edgar
Ilek de Souza e Eduardo Leite da Silva) do Partido União Brasil pelo excelente
trabalho que vem realizando para o município; aludiu sobre a importância do
trabalho em conjunto para o crescimento e desenvolvimento do município;
finalizou comentando que esteve em visita em alguns bairros conversando com
os moradores e averiguando as necessidades dos mesmos para serem levadas ao
Poder Executivo que as possíveis providências. Terminado o temário livre, e não
havendo matérias para Ordem do Dia, o Senhor Presidente agradeceu a presença
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de todos, convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 22 de
junho 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.
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