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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO  
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2022, realizou-se a 12ª 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 10 de agosto do corrente ano foi colocada em discussão 

e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade. Passou-se ao Expediente: Matérias dos Senhores Vereadores: 

Requerimento de autoria do vereador Milton Camara dos Santos: nº 16/2022 

“Justifica ausência em Sessão Ordinária”; o Requerimento foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Terminado o Expediente passou-se ao Temário 

Livre . O edil Milton Camara dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos e iniciou sua fala aludindo sobre a Semana Nacional da 

Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, onde ressaltou que esteve em 

reunião na Câmara com a equipe da APAE e, entre os assuntos tratados foi 

falado sobre a necessidade de propor idéias de leis que beneficiem a inclusão, 

pois não se pode falar em inclusão sem políticas públicas que sejam voltadas 

para garantir esse direito. O edil Rafael Gomes Jardim fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre as carências da 

população do nosso município e sobre seu trabalho incansável em prol de 

melhorar a qualidade de vida dos munícipes. O Senhor Presidente fez o uso da 
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palavra do seu lugar, agradeceu a presença de todos, comentou sobre os 

avanços que tem ocorrido no município e as obras que estão sendo realizadas, 

entre elas o calçamento, arborização e iluminação da calçada que fica entre o 

trevo principal e a Câmara Municipal; aludiu sobre o 3º AVIVA com show 

gospel da cantora Fernanda Brum que realizado no dia 20 de agosto do corrente 

ano o qual estava maravilhoso; teceu comentários sobre a 3ª Expo Pedro de 

Toledo que será realizada nos dias 27, 28, 29 e 30 de outubro com várias 

atrações. 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 14 de setembro do corrente ano ás 

19h00 horas e encerrou a sessão às 19h45. Para constar, eu, Secretário, lavrei a 

presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 

 

 

 


