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ATA: Aos nove dias do mês de maio de 2012, realizou-se a 7º Sessão 

Ordinária do 4º ano Legislativo da 15º Legislatura da Câmara Municipal de 

Pedro de Toledo regimentalmente convocada para ás 20h 00 na Avenida São 

José, 571, Centro – Pedro de Toledo/SP. Presidiu os trabalhos o Senhor 

Presidente Luiz de Lara Dias e devido a ausência do 1º Secretário José Lopes 

de Souza, o Senhor Presidente solicitou ao vereador Eliel Camilo das Neves 

para que conduzisse os trabalhos da Casa juntamente com o 2º Secretário 

Dourivaldo de Rosa Moreira. Com a presença de oito vereadores. O Senhor 

Presidente deu início à sessão. A ata da sessão anterior, foi lida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. A seguir 

passou-se ao Expediente: Ofício nº 367/2012 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal encaminha Projeto de Lei nº 23, de 26 de abril de 2012 que “Dispõe 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração e Execução da Lei 

Orçamentária para o exercício financeiro de 2013, e dá outras providências” foi 

lido e encaminhado as Comissões Competentes. Ofício nº 413/2012 de autoria 

do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 24, de 09 de abril de 

2012 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de 

R$ 100.450,00 destinado ao “Evento de Cores e Sabores”, foi lido, por questão 

de ordem o edil Eliel Camilo das Neves solicitou ao Senhor Presidente para 

que colocasse o projeto na Ordem do Dia, o pedido do edil foi submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. 

(encaminha-se a Ordem do Dia). Requerimento nº. 17/2012 de autoria do edil 

José Lopes de Souza, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, 

foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº. 

18/2012 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº. 19/2012 de autoria do edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicação nº 

47/2012 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº. 48/2012 de 

autoria do vereador José Lopes de Souza, foi lida, ciente a Casa (encaminham-

se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº. 49/2012 de autoria do vereador 

Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
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Executivo). Indicação nº. 50/2012 de autoria do vereador José Lopes de Souza, 

foi lida, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção 

de Congratulação nº. 08/2012 de autoria do nobre edil Eliel Camilo das Neves, 

foi lida, discutida e dispensada à votação da moção ora proposta (encaminham-

se). CTR*AS – 0405/2012 encaminha resposta do Ofício nº 058/2012 foi lido, 

ciente a Casa (arquiva-se). Parecer Jurídico – assunto denúncia do Senhor 

Marcelo Knuck Siqueira, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Terminado o 

expediente passou-se ao Temário Livre. A vereadora Neide Hipólito fez o uso 

da palavra, agradeceu a presença de todos, teceu comentários sobre a 

absolvição de sua ação referente à infidelidade partidária; comentou sobre a 

saúde pública com relação aos descasos dos médicos com os pacientes no 

atendimento médico.  A Vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, 

mencionou que o problema da Saúde Publica é geral, usando como exemplo 

uma conhecida sua da cidade de Peruibe, na qual sua mãe foi atropelada em 

Peruíbe, e teve que “tirar” um Raio X, de sua perna na cidade de Itariri, mas 

em contrapartida conversando também com uma outra conhecida também de 

outra cidade, ela elogiou o atendimento da Saúde desta cidade, isso graças ao 

acompanhamento dos Vereadores; fez um convite a todos os presentes para as 

comemorações para a semana dos dias Mães em bairros do município, aludiu 

sobre a inauguração dos instrumentos de panificação no bairro de Amoreiras, 

salientando que se trata de uma inauguração e seria interessante a presença dos 

vereadores; finalizou comentando também a importância do trabalho das 

Mulheres  junto à Sociedade. O vereador Valmir fez o uso da palavra; 

parabenizou todas as Mães, mencionando a importância delas; agradeceu a 

Primeira Dama do Estado de São Paulo Lu Alkmin, que forneceu a Padaria 

Artesanal para o Bairro Amoreiras; comentou que no dia 18 de maio o 

Governador do Estado de São Paulo estará visitando a Região, e estará na 

cidade de Miracatu, juntamente do Ministro do Partido dos Trabalhadores, que 

vão lançar a carteirinha unificada do Programa Bolsa Familia, e a cidade de 

Miracatu foi escolhida para o lançamento das mesmas; comentou sobre as 

proposituras de sua autoria; comentou sobre as proposituras de sua autoria; 

parabenizou a Vereadora Neide Hipolito, pelo êxito da absolvição junto ao 

processo de infidelidade partidária; agradeceu a presença do Presidente do 

Partido dos Trabalhadores de Pedro de Toledo, pela Festa do Trabalhador  
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realizada neste município, finalizou convidando a todos para o dia 19 de Maio 

do corrente ano ,   para   acompanhar a  Imagem  Peregrina  de  Aparecida  

que estará em nosso município, nos bairros Vila Sorocabana e Manoel da 

Nobrega e depois irá para o município de Miracatu. O Vereador Dourivaldo de 

Rosa Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos, comentou 

que até a presente data não foi enviando a resposta da propositura de sua 

autoria referente a referencia dos Conselheiros Tutelares do município, aludiu 

que se no prazo dez dias não houver resposta estará convocando todos 

Conselheiros, e pedira aos vereadores também que compareçam junto ao 

Executivo Municipal para obter uma resposta; parabenizou também a Festa do 

Trabalhador, aludiu que não pode comparecer devido a outro compromisso; 

comentou sobre a tranquilidade das ultimas sessões, mas que em muito em 

breve as próximas não serão as mesmas, encerrando assim o uso da palavra. O 

vereador Eliel Camilo das Neves fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 

todos; agradeceu também a todos que compareceram na Festa do Trabalhador; 

parabenizou todas as Mães de Pedro de Toledo; encerrando suas palavras 

aludiu ao Vereador Dourivaldo que o dia “D” está próximo, que é o dia de 07 

de Outubro, o dia das Eleições para Prefeito e Vereador deste município. Em 

seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos; comentou sobre a 

fala da vereadora Elizabete Silva em relação à Saúde de nosso País, e o 

atendimento nos hospitais, mas que todos não devem medir esforços para que 

se possa melhorar essa situação; agradeceu o Prefeito Municipal pela obra 

junto ao Portal da cidade, que foi uma solicitação dos Vereadores Valmir dos 

Santos e Vereador Sidnei Bitu do Carmo Júnior no ano de 2006, que 

solicitaram verba ao Deputado Valdemar da Costa Neto; parabenizou aos 

mesmos por terem conseguido a verba para realização dessa obra. Terminado o 

temário livre, o Senhor Presidente consultou o Plenário para dispensa do 

Intervalo Regimental, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. A seguir 

passou-se a Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação, Educação, 

Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte e Turismo conjuntamente reunidas 

examinando a matéria referente ao Projeto de Resolução nº 20, de 14 de 

setembro de 2012 que “Institui o Programa Câmara Municipal na Escola”; 

opinam favoravelmente pela matéria em tela. O projeto foi lido, colocado em 
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discussão e votação, aprovado por unanimidade pela edilidade. As Comissões 

de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Assistência Social, Esporte e Turismo conjuntamente reunidas examinando a 

matéria referente ao Projeto de Lei nº 24, de 09 de maio de 2012 que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial” no valor de R$ 100.450,00 

destinado ao Evento de Cores e Sabores, opinam favoravelmente pela matéria 

em tela. Por questão de ordem o edil Valmir dos Santos solicitou vista do 

referido projeto devido falta de documentos, o pedido do edil foi submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado pela maioria da edilidade, ficando assim 

o projeto na Casa. Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais matéria 

para deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou-

os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 23 de maio do corrente 

ano ás 20h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h00min. Para 

constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 

Senhor Presidente. 

 

 


