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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO  
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos dez dias do mês de agosto de 2022, realizou-se a 11ª 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 de oito 
vereadores ausente o edil Milton Camara dos Santos. Deu-se início à sessão. A 
Ata da Sessão Ordinária do dia 22 de junho e as Atas das Sessões 
Extraordinárias dos dias 05 e 28 de julho todas do corrente ano foram colocadas 
em discussão e submetidas à deliberação do Plenário, foram aprovadas por 
unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Matérias dos Senhores 
Vereadores: Indicação de autoria do vereador Henrique Nunes dos Santos: nº 
38/2022 “Indica alteração na Legislação Municipal”; a Indicação foi lida, ciente 
a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº. 
01/2022 de autoria do vereador Edgar Ilek de Souza pelo falecimento do menino 
“Davi Lucas Lustosa Oliveira” ocorrido em 14 de junho do corrente ano; a 
Moção foi lida e colocada em discussão (encaminhe-se). Terminado o 
Expediente passou-se ao Temário Livre . O edil Sergio Shindin Tawata fez o 
uso da palavra e deixou registrado o excelente trabalho que vem realizando o 
Departamento Municipal de Educação e, aproveitou para parabenizar a ex-
vereadora e Professora Elizabete Silva juntamente com Professora Irene Bezerra 
da Silva pelo trabalho feito em prol da educação do município; comentou que as 
eleições de 2022 estão chegando e que é preciso conscientizar a população tanto 
da importância do voto para a democracia quanto da escolha de candidatos que 
ajudam o nosso município. O Senhor Presidente convidou a todos para participar 
na próxima quinta-feira (dia 18 de agosto) de uma reunião nesta Casa de Leis 
com o Diretor Municipal de Educação Senhor Lauro Firmino juntamente com 
sua equipe. Terminado o temário livre, e 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 24 de agosto do corrente ano ás 
19h00 horas e encerrou a sessão às 19h20. Para constar, eu, Secretário, lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 

 

 


