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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO  
ANO LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2022, realizou-se a 14ª 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 14 de setembro 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 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 as eleições as 
quais não são municipais, mas são de extrema importância pois, decidiremos o 
futuro do nosso país elegendo o nosso Presidente da República, o nosso 
Governador, Senadores e Deputados Estaduais e Federais; ainda sobre o assunto 
ressaltou sobre o cuidado que o munícipe deve ter em votar em candidatos que 
sejam parceiros da nossa cidade e tenha interesse em ajudar a nossa população; 
falou sobre as dificuldades enfrentadas devido a pandemia que assolou o mundo 
inteiro e trouxe diversos problemas; explanou sobre a democracia cujo sentido é  
a possibilidade que o eleitor tem em suas mãos um importante instrumento de 
mudança que é o voto, por isso ele deve ser valorizado, pois esse direito segundo 
a história foi conquistado com muita luta e sacrifício; finalizou pedindo aos 
demais edis que orientem a população a ter um voto consciente para que sejam 
eleitos políticos que tenham interesse em ajudar a nossa cidade. O edil Carlos 
Alberto de Oliveira Medeiros fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos; endossou as palavras do edil Milton Câmara dos Santos em relação à 
importância de serem eleitos políticos que sejam parceiros da nossa cidade e que 
ajudem a nossa população, e sobre as dificuldades enfrentadas devido a 
pandemia; ressaltou a importância de conscientizar a população a votar em 
candidatos que ajudem a nossa cidade. O edil Sergio Shindin Tawata fez o uso 
da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a importância das 
emendas parlamentares para atender as necessidades existentes no município, 
uma vez que nossa cidade não possui recursos financeiros suficientes para 
atender essa demanda; ressaltou a importância de aumentar os laços com os 
nossos Deputados para o contínuo desenvolvimento e crescimento do nosso 
município, e isso só será possível através do voto consciente da nossa 
população. O Senhor Presidente fez o uso da palavra do seu lugar, agradeceu 
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a presença de todos; iniciou desejando a todos os vereadores boa sorte no apoio 
aos seus candidatos; endossou as palavras dos edis que o antecederam sobre a 
importância de apoiar candidatos parceiros do município (que ajudaram ou que 
tenham interesse em ajudar), pois os recursos financeiros do município são 
limitados e insuficientes para atender a demanda da nossa população. 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 13 de outubro 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.  

 

 

 

 


