
 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 

Estado de São Paulo 

 

ATA: Aos onze dias do mês de abril de 2012, realizou-se a 5º 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 Senhor 

Presidente 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. As atas dos dias: 28/03/12, 

10/04/12 e 11/04/12, foram lidas, submetidas à deliberação do Plenário, foram 

aprovadas por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: 

Ofício nº 285/2012 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha 

Projeto de Lei nº 21, de 28 de março de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial” no valor de R$ 300.000,00, destinado para 

aquisição de escavadeira hidráulica, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. 

Ofício nº 286/2012 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha 

Projeto de Lei nº 22, de 28 de março de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial”, no valor de R$215.926,25, destinado a ampliação 

e reforma de unidade básicas de saúde, foi lido e encaminhado a Ordem do 

Dia. Requerimento Interno de autoria do vereador Luiz de Lara Dias, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (arquiva-se).  Requerimento Interno de autoria do 

vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(arquiva-se).  Requerimento Interno de autoria da vereadora Elizabete Silva, 

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

unanimidade pela edilidade (arquiva-se).  Requerimento nº. 15/2012 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). Indicações nºs. 40, 41 e 42/2012 de autoria do vereador 

Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicação nº. 43/2012 de autoria da vereadora Neide 

Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
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Executivo). Moção de Congratulação nº. 06/2012 de autoria do nobre edil 

Valmir dos Santos, foi lida, discutida e dispensada à votação da moção ora 

proposta (encaminham-se). Ofício CT R* AS-0228/2012 oriundo da Empresa 

Telefônica/VIVO encaminha resposta do Ofício nº 023/2012 de autoria desta 

Casa de Leis, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos, iniciou aludindo sobre as verbas para 

manutenção, reforma e ampliação do postinho da Vila Sorocabana e Vila 

Batista; comentou a respeito da reunião para discussão sobre a possibilidade 

de reajuste aos Conselheiros Tutelares, ressaltou a importância do trabalho dos 

mesmos e espera que o Senhor Prefeito se sensibilize com a situação. O edil 

José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, comentou e expôs sua 

preocupação com relação ao asfalto da estrada das Três Barras e, pediu ajuda 

dos edis para juntos verificar a cascalheira onde está sendo retirado 

constantemente cascalho e barro, e, com esse excesso de transporte pesado, 

poderá ocasionar muito em breve a deterioração do asfalto. A vereadora 

Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu 

sobre a verba de R$250.000,00 encaminhada pela Deputada Federal Keiko 

Uota, para ser utilizada na infra estrutura de algumas vias do município e, 

também sobre a ambulância que o município recebeu do governo estadual, 

inclusive, o Deputado Estadual Samuel Moreira também estará encaminhando 

uma ambulância, ficando então, o município com 05 (cinco) ambulâncias; 

aludiu sobre o Projeto de Lei nº 22/2012 da reforma do PSF e dos Postinhos 

da Vila Batista e Vila Sorocabana e pediu ajuda de todos para que fiscalizem 

essa reforma de maneira a adequar o que vai ser empregado com a real 

necessidade. 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 Sessão Solene de Aniversário 63º Ano de Emancipação Política 

Administrativa da nossa cidade; comentou sobre o Programa Minha Casa 

Minha Vida onde a obra vai ser terminada o mais breve possível; agradeceu a 

Diretora da Escola Municipal das Três Barras Senhora Vera Lúcia de Jesus e 
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os demais envolvidos pelo maravilhoso desfile ocorrido no dia do aniversário 

da cidade; parabenizou a Escola Estadual das Três Barras que conseguiu 

atingir um índice de desenvolvimento de 2,63, superando o índice baixo que 

tiveram no ano passado que foi de 1,87. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira 

fez o uso da palavra, comentou sobre o subsídio dos vereadores desta Casa de 

Leis que necessita ser corrigido devido ser o mais defasado da região; 

comentou que no dia 13 de abril do corrente ano estará na cidade de 

Paulínia/SP a partir das 21:00 horas juntamente com o atleta Eleazar Muniz, 

onde o mesmo estará lutando; comentou sobre o requerimento de sua autoria 

na qual solicita documentos desta Casa de Leis e pediu ao Senhor Presidente 

para que apresente as Notas Fiscais dos meses de janeiro, fevereiro e 

março/2012 e também o recibo de compra dos computadores; finalizou 

transmitindo à todos os edis o recado da Dra. Talita, manifestando sua 

satisfação em ter trabalhado nesta Casa de Leis. O edil José Lopes de Souza 

fez o uso da palavra, teceu comentários a respeito dos atrasos dos ônibus da 

Empresa Intersul, no qual a empresa Artesp que cuida da fiscalização autuou a 

mesma em 06 (seis) multas, mas infelizmente os atrasos ainda continuam. 

Terminado o temário livre, passou-se ao Intervalo Regimental. Reaberta a 

Sessão. Passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes 

e Turismo, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e 

Agricultura, conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao 

Projeto de Lei nº 15, de 29 de fevereiro de 2012 que “Dispõe sobre a abertura 

de crédito adicional especial” no valor de R$ 100.000,00 destinado a 

construção do Pólo de Academia da Saúde, opinam favoravelmente pela 

matéria em tela. O referido projeto foi lido, foi discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 

18, de 19 de março de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
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especial” no valor de R$ 120.000,00 destinado a reurbanização da Praça 

Guarani; 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). A Comissão de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, examinando a matéria referente ao 

Projeto de Lei nº 21, de 28 de março de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial” no valor de R$ 300.000,00, destinado para 

aquisição de escavadeira hidráulica; 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). As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 

22, de 28 de março de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial” no valor de R$ 215.926,25 destinado a ampliação e reforma da 

Unidades Básicas de Saúde; 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 25 de abril do corrente 

ano ás 20h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22h00min. Para 

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

Senhor Presidente.  

 


