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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO ANO  
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2022, realizou-se a 16ª 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. O Senhor Presidente pediu ao Vice-
Presidente Henrique Nunes dos Santos para ocupar o lugar do 2º Secretário (que 
está vago). Secretariaram os vereadores 1º Secretário Sergio Shindin Tawata e o 
2º Secretário Henrique Nunes dos Santos (Vice-Presidente). 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 13 de outubro do corrente ano foi colocada em discussão e 
submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 
edilidade. Não havendo matéria para o Expediente passou-se à Eleição para 
o cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora. O Senhor Presidente explicou o 
procedimento de votação. O voto será nominal e aberto. Iniciada a eleição para o 
cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora: apenas o edil Edgar Ilek de Souza 
manifestou-se a concorrer ao cargo. Dando início a votação, o edil Edgar Ilek de 
Souza se manifestou votando nele mesmo, o edil Milton Câmara dos Santos 
votou no edil Edgar Ilek de Souza; o edil Carlos de Oliveira Medeiros votou no 
edil Edgar Ilek de Souza; o edil Rafael Gomes Jardim votou no edil Edgar Ilek 
de Souza; o edil Eduardo Leite da Silva votou no edil Edgar Ilek de Souza; o 
edil Márcio Simões Bento votou no edil Edgar Ilek de Souza; o edil Henrique 
Nunes dos Santos votou no edil Edgar Ilek de Souza; o edil Sergio Shindin 
Tawata votou no edil Edgar Ilek de Souza e o edil Dourivaldo de Rosa Moreira 
votou no edil Edgar Ilek de Souza. Findada a votação para o cargo de 2º 
Secretário, obteve-se o seguinte resultado: o edil Edgar Ilek de Souza foi 
eleito por 09 (nove) votos. Terminado a votação e dando continuidade à sessão, 
passou-se ao Temário Livre . O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da 
palavra do seu lugar; agradeceu a presença de todos; aludiu sobre as obras que 
vem sendo realizadas no município, as quais têm contribuído para o crescimento 
e desenvolvimento do nosso município; teceu comentários sobre a 3ª Expo 
Pedro de Toledo que acontecerá entre os dias 27 a 30 de outubro, a qual contará 
com a presença ilustre de vários cantores e duplas sertanejas, tais como Edson e 
Hudson, Henrique Marx, Luan Santana, Maria Cecília e Rodolfo e Léo e Júnior, 
onde aproveitou para convidar a todos para estarem prestigiando este grande 
evento. Terminado o temário livre, e não havendo matéria para a Ordem do Dia, 
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, convidou-os para a próxima 
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 09 de novembro do corrente ano ás 19h00 
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horas e encerrou a sessão às 19h20. Para constar, eu, Secretário, lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


