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ATA: Aos dez dias do mês de março de 2011, realizou-se a 3º Sessão 

Ordinária do 3º 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 edil Luiz de 

Lara Dias. Secretariaram os edis 1º Secretário José Lopes de Souza e 2º 

Secretário Dourivaldo de Rosa Moreira. Com a presença total da edilidade. O 

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

discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Ofício nº 

200/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei 

nº 17, de 03 de março de 2011 que Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 

1.233, de 17 de fevereiro de 2011, que Alterou dispositivo da Lei 692 de 24 de 

novembro de 1995 – Conselho Tutelar e dá outras providências” foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Requerimentos nºs. 07, 08, 09, 11 e 

13/2011 de autoria do edil Luiz de Lara Dias, foram lidos, discutidos e 

submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela 

edilidade (encaminham-se). Requerimento nº 10/2011 de autoria dos edis José 

Lopes de Souza e Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e submetido 

à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº 12/2011 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 

28/2011 de autoria do nobre edil Eliel Camilo das Neves, foi lida, ciente a 

Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 29/2011 de 

autoria da nobre vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-

se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 30, 31 e 32/2011 de autoria 

do nobre edil José Fausto de Oliveira, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 33/2011 de 

autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº 02/2011 de autoria 

do nobre edil Luiz de Lara Dias, foi lida, discutida e submetida à deliberação 

do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 

Moção de Congratulação nº 03/2011 de autoria da nobre vereadora Elizabete 

Silva, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada 

por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de Pesar nº 04/2011 

de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foi lida, discutida e submetida à 
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deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. A 

vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 

agradeceu ao Sr. Presidente pelo apoio concedido à todos os edis; agradeceu 

ao Sr. Elias pelo reconhecimento do trabalho do PSF; agradeceu a Assessora 

Jurídica e a Chefe de Gabinete pelas orientações prestadas à mesma; 

comentou sobre o Carnaval realizado em nosso município; aludiu que tem se 

esforçado ao máximo para ajudar a cidade naquilo que está em seu alcance; 

teceu comentários sobre a Moção nº 03/11 de autoria da vereadora Elizabete 

Silva, citou que foi uma palestra muito importante para os jovens. (Foi dado o 

aparte ao vereador Dourivaldo de Rosa Moreira). O edil Eliel Camilo das 

Neves, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, comentou sobre o 

convite oriundo da Prefeitura Municipal referente à uma reunião que será 

realizada no dia 12 de março do corrente ano das 09:00 às 12:00 horas no 

Parque Estadual da Serra do Mar; parabenizou as mulheres pelo “Dia 

Internacional da Mulher”, onde na ocasião parabenizou a Presidente Dilma e 

as vereadoras Neide Hipólito e Elizabete Silva; aludiu sobre o Carnaval que 

aconteceu em Pedro de Toledo e parabenizou o Sr. Prefeito e sua equipe pela 

realização do evento; comentou sobre a aquisição de um veículo de 15 lugares 

com recursos próprios para o município; comentou sobre a importância do 

Bolsa Família e explanou sobre o reajuste de 19,04% dado pela presidente e, 

aludiu que com esse aumento, mais de um milhão e duzentos mil reais, irão 

circular nos comércios dentro do município durante o ano, e, com relação à 

distribuição do Bolsa Família, cabe a todos nós fiscalizarmos. O edil Ramalho 

Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, parabenizou o Sr. Prefeito pelo 

excelente Carnaval realizado em nosso município; citou que achou muito 

importante a equipe do PSF estarem entregando preservativos nos dias  da 

festividade do Carnaval; comentou sobre o requerimento referente aos 

funcionários públicos; parabenizou as mulheres presentes na sessão pelo “Dia 

Internacional da Mulher”. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; comentou sobre as proposituras de sua autoria; 

comentou sobre a Indicação nº29/11 de autoria da vereadora Neide Hipólito; 

citou sobre as estradas rurais do nosso município; deixou registrado sobre o 

Carnaval em nossa cidade, na qual parabenizou a Professora Cláudia Marietto 

e toda sua equipe pela excelente organização da festa, parabenizou todos os 

blocos que desfilaram e também os departamentos pela participação no 
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evento, e, na ocasião pediu ao Sr. Presidente que mande um ofício 

parabenizando a escola de samba da cidade de Sete Barras, por ter 

abrilhantado o nosso Carnaval; comentou sobre a posse dos deputados 

estaduais que acontecerá no dia 15 de março do corrente ano na Assembléia 

Legislativa; parabenizou as mulheres pelo “Dia Internacional da Mulher”; 

comentou sobre o reajuste que houve no Bolsa Família que é muito importante 

para a população; aludiu sobre o campeonato de futsal de salão realizado no 

município na qual o Capeto foi campeão; solicitou ao Sr. Presidente que 

realize uma reunião com os diretores das escolas estaduais aqui na Câmara 

Municipal; aludiu sobre algumas correções que necessitavam ser feitas no 

Projeto de Lei nº17/11 – Conselho Tutelar. (Foi dado o aparte ao vereador 

Luiz de Lara Dias). O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, 

parabenizou o coordenador de esportes pela realização do campeonato de 

futsal em nosso município; comentou sobre o Carnaval na qual parabenizou a 

Prefeitura pela realização do evento e os vereadores por terem aprovado o 

convênio que foi utilizado no evento; comentou sobre as várias obras do 

município que estão inacabadas e pela lentidão das mesmas; aludiu sobre a 

questão da reciclagem do Sr.Sergio Malandro, onde solicitou que as 

instalações sejam adequadas e as condições de trabalho sejam dignas; 

finalizou tecendo comentários sobre a situação das estradas do município que 

continuam precárias. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, 

comentou que foi aprovada uma verba de R$41.000,00 para a realização do 

Carnaval, e na ocasião, aproveitou para parabenizar a todos os envolvidos no 

evento e aludiu que o mesmo foi muito bom; solicitou ao Sr. Presidente que 

coloque em caráter de urgência todas as proposituras dos edis enviadas ao 

Executivo, pois assim, talvez o Prefeito mande as respostas dentro do prazo. O 

edil Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou ao Senhor Presidente 5 minutos 

pela liderança do Partido, na qual o mesmo concedeu. O edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira, fez o uso da palavra, explanou que o Sr. Walter Ihoshi do 

partido do DEM, conseguiu a cadeira para ser Deputado Federal, após ter 

ficado como suplente. Terminado o temário livre, passou-se o Intervalo 

Regimental. Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, 

Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas 

examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 10, de 28 de janeiro de 

2011 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, no valor de  
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R$809.458,30, destinado a reconstrução da ponte do Bracinho no bairro São 

Lourencinho e recuperação de encosta da Av. São José com muro de Gabião 

no Rio do Peixe; opinam favoravelmente pela matéria em tela. O referido 

projeto foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado 

por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades 

Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando 

a matéria referente ao Projeto de Lei nº 11, de 11 de fevereiro de 2011 que 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, na qual o edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira pediu VISTA do projeto, o pedido foi submetido 

à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. As 

Comissões de Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos, Atividades 

Privadas, Meio Ambiente e Agricultura conjuntamente reunidas examinando a 

matéria referente ao Projeto de Lei nº 14, de 15 de fevereiro de 2011 que 

“Institui as cores oficiais do município, e dá outras providências”, opinam 

favoravelmente pela matéria em tela. Foi dispensada a leitura do referido 

projeto, foi discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 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 março do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada a 

tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:25 horas. Para constar, eu 

Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente.  
 

 


