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ATA: Aos doze dias do mês de Setembro de 2012, realizou-se a 13ª Sessão 

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

Pedro de Toledo regimentalmente convocada para ás 20h00min horas na 

Avenida São José, 571, Centro – Pedro de Toledo/SP. Presidiu os trabalhos 

o Senhor Presidente Valmir dos Santos. Secretariam os edis 1º Secretário 

José Lopes de Souza e 2º Secretário Dourivaldo de Rosa Moreira. Com a 

presença da maioria da edilidade, ausente o edil Luiz de Lara Dias. A 

seguir o Senhor Presidente deu início à sessão. A ata da Sessão de anterior 

foi lida discutida e submetida a deliberação do Plenário, foi  aprovada por 

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

Requerimento nº 25/2012 de autoria do vereador Luiz de Lara Dias 

“Solicita ao Sr. Prefeito Municipal as informação que especifica”, foi lido 

discutido e submetido a deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nºs 73 e 74/2012 

de autoria do vereador Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar n° 

20/2012 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lida, discutida e 

dispensada à votação da moção ora proposta (encaminham-se). Moção de 

Congratulação n°s 21 e 22/2012 de autoria do edil Ramalho Ferreira de 

Figueiredo, foram lidas, discutidas e dispensada à votação das moções ora 

propostas (encaminham-se). Terminado o expediente passou-se ao Temário 

Livre. A vereadora Elizabete Silva parabeniza os jovens Klisman e Victor, 

bem como os pais dos dois jovens pela conquista; comentou sobre a Moção 

de Pesar ao Sr. JR, citou que estamos tristes pela perda do mesmo, citou o 

esforço de todos os vereadores da atual gestão, pela execução dos serviços 

apresentados até aqui, e por fim parabenizou ainda todas as escolas 

municipais e cidadãos da terceira idade pela participação na comemoração 

do dia 7 de Setembro. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, fez o uso da 

palavra agradeceu a presença de todos na sessão, parabenizou a 

comemoração do dia 7 de Setembro na qual as escolas municipais 

representados por professores, diretores, funcionários e  crianças que 

participaram. Comentou sobre a Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. JR 

era o exemplo de funcionário dedicado que se foi, finalizou comentando 

sobre as proposituras de sua autoria. O Edil Jose Fausto de Oliveira fez  uso 
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da palavra,  sugeriu ao Sr. Presidente a realização de uma reunião com o 

responsável pela gerencia da Sabesp no município, com relação aos 

serviços executados pela empresa na estrada municipal de Tres Barras, 

devido a realização dos serviços, que está causando perigo de acidente no 

trafego de veiculo, comentou sobre a limpeza das estrada que estão de 

parabéns os conserveiros, mas com relação ao cascalhamento ainda deixa a 

desejar em alguns trechos. A vereadora Neide Hipolito iniciou sua fala 

agradecendo a presença de todos, teceu elogios aos trabalhos até aqui 

realizados pelos vereadores, e com a certeza de dever cumprido com a 

população Pedro Toledense, parabenizando os jovens Klisman e Victor 

pela vitoria na competição do campeonato de Jiu-Jitsu e destacou a Moção 

de Pesar do Sr JR  pela pessoa que foi. O edil Eliel Camilo das Neves 

agradeceu a presença de todos e enalteceu o trabalho dos atuais vereadores, 

que todos devem sim ter a certeza do dever cumprido na sua gestão, 

parabenizou os jovens atletas Klisman e Victor pelo feito, citando também 

a Moção de Pesar do Sr. JR com elogios ao mesmo, e por fim destacou seu 

empenho em prol dos munícipes ao longo de sua gestão. O vereador Jose 

Lopes de Souza iniciou parabenizando a conquista dos dois atletas, mais 

ressaltou o apoio e todo respaldo de seus pais, para a pratica do esporte e a 

conquista das medalhas por ambos, disse ainda sobre a tristeza do Pesar de 

sua mãe e do Sr. JR, cujo o trabalho realizado no município de grande 

valia, e que fará sim muita falta para o município, destacou ao final todo 

desempenho dos atuais vereadores ao município. O edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira, iniciando sua fala agradeceu a presença de todos, comentou 

sobre a sua atual campanha eleitoral, falou ainda das Moções de 

Congratulações parabenizando imensamente a conquista e dedicação dos 

dois atletas congratulados, sobretudo o apoio dos pais, família e professor 

dos atletas.  Comentou sobre uma situação que ocorreu no fim de semana, 

em que tomou conhecimento do fato de uma criança que necessita de 

cuidados especiais de saúde de longo prazo, na qual  os pais ao solicitar 

condução junto a Unidade de Saude de Toledo para o retorno ao hospital 

em Taboão da Serra, obtiveram a negativa por parte da direção da Unidade.  

Desta forma ao final,  destacou a falta de sensibilidade e profissionalismo 

dos responsáveis pela  Unidade de Saude, e sua indignação pelo fato 
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ocorrido. O edil Valmir dos Santos destacou a conclusão das obras 

realizadas nas Estradas do Bairro Bracinho, bem como da cabeceira da 

ponte daquele bairro. O vereador Ramalho Ferreira de Figueiredo solicitou 

5 minutos pela liderança do partido, para destacar a união pelos trabalhos 

realizados por todos os vereadores desta gestão, independentemente do 

Partido e coletivamente realizaram um ótimo desempenho. Terminado o 

Temário Livre  e não havendo  Ordem do Dia, e matéria para deliberar, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 26 de Setembro do corrente 

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

21h30min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente. 

 


