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ATA: Aos 21 dias do mês de Novembro de 2012, realizou-se a 

18ª 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 Luiz de Lara Dias. Secretariam os edis 1º Secretário 

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

Com a presença total da edilidade. A seguir o Senhor Presidente 

deu início à sessão. O  vereador Valmir dos Santos solicitou a 

dispensa da leitura da ata da Sessão de 07/11/2012, o pedido foi 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado, a ata foi 

colocada em discussão e votação, foi  aprovada por unanimidade 

pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Oficio n° 

1059/2012 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminha 

Projeto de Lei n° 41 de 08 de Novembro de 2012 que “Dispões 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar”, o Oficio foi 

lido e encaminhado a Ordem do Dia. Requerimento Interno de 

autoria do Vereador Luiz de Lara Dias, foi lido, discutido e 

submetido a deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento n° 

30/2012 – de autoria do vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, foi 

lido, discutido, aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento n° 31/2012 – de autoria do 

vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido, 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 

Indicação n° 92/2012 – de autoria do vereador Valmir dos 

Santos, foi lida, e encaminhada ao Chefe do Poder Executivo. 

Indicações n°s 93 e 94/2012 – de autoria do vereador Ramalho 

Ferreira de Figueiredo, foram lidas, e encaminhadas ao Chefe do 
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Poder Executivo. Indicações  nºs 95, 96 e 99/2012   de autoria da 

vereadora Elizabete Silva, foram lidas, e encaminhadas ao Chefe 

do Poder Executivo.  Indicações n°s 97 e 98/2012 – de autoria do 

vereador José Fausto de Oliveira, foram lidas, e encaminhadas ao 

Chefe do Poder Executivo.  Moção de Pesar n°s 24, 25 e 

26/2012 de autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidas, 

discutidas e dispensadas às votações das moções ora proposta 

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

Livre. A vereadora Neide Hipolito iniciou sua fala, agradecendo a 

presença de todos na sessão, comentou sobre falecimento do ex-

vereador Tinda, dizendo da importância que o mesmo teve no 

município, em seguida parabenizou todos os Conselheiros 

Tutelares pelo seu dia (18/11), depois fez a leitura das funções 

que os Conselheiros exercem junto a Sociedade, bem como da 

importância de cada um deles. O vereador Eliel Camilo das Neves 

comentou sobre o falecimento do ex-vereador  Tinda, citando a 

importante trajetória que o mesmo teve, não só na condição de 

vereador, mas como ser humano que esteve sempre a disposição 

dos munícipes. Citou sobre a reunião que teve, juntamente com o 

Vice-Prefeito de Pedro de Toledo na Assembléia Legislativa em 

São Paulo, com alguns Deputados Estaduais, onde adquiriram 

algumas proposituras de Emenda Parlamentar e Projetos para 

Pedro de Toledo, disse ainda que mesmo não sendo reeleito para a 

próxima gestão, não vai deixar de trabalhar para a melhoria deste 

município. O vereador Jose Fausto de Oliveira falou sobre o 

cascalhamento  feito na Estrada do bairro Marianos, disse ainda 

da máquina utilizada na agricultura familiar do município, que 

poderia ser melhor utilizada pelos responsáveis da mesma. Falou 

ainda da sua indignação junto aos órgãos ambientais, com relação  
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as imposições para o cultivo e produção da banana, em todo o 

Vale do Ribeira. O vereador Ramalho Ferreira de Figueiredo 

iniciou sua fala agradecendo a presença de todos na Sessão, em 

seguida parabenizou os Poderes Executivo e Legislativo do 

município de Pedro de Toledo, quanto ao grande numero de 

turistas no ultimo feriado prolongado, pois se não fossem as 

forças dos dois Poderes unidos, isso não seria possível então há 

atrativo para os turistas. Citou ainda a Moção de Pesar de autoria 

do edil Valmir dos Santos, da tristeza que a família Silva da 

cidade de Itariri, está sentindo. Encerrou sua fala, reforçando o 

comentário do vereador Jose Fausto de Oliveira, da dificuldade 

que os proprietários de imóveis rurais estão sofrendo junto ao 

Meio Ambiente, dizendo o quanto está indignado com tal 

situação. A vereadora Elizabete Silva agradeceu a presença de 

todos na Sessão, com a palavra comentou sobre o excelente 

trabalho realizado pelo edil Valmir dos Santos, na Direção da sua 

Escola no Bairro Morais em Miracatu/SP., bem como aos alunos, 

em especial ao Projeto que se faz naquela Escola chamado 

“Comunicação e Transporte”. Ao final teceu elogios ao ótimo 

trabalho feito pela Diretora da Educação e todos os Professores da 

rede publica de Pedro de Toledo.  Disse ainda da intenção de 

alguns munícipes em formar a Fanfarra Municipal e um Grupo de 

Teatro, mencionou que terão seu apoio, sempre que for possível, 

pedindo apoio de toda população ao grupo que se chama “Amigos 

de Pedro de Toledo”. O vereador Valmir dos Santos agradeceu a 

presença de todos, agradeceu também os comentários da 

vereadora Elizabete Silva com relação a escola e alunos, na qual é 

o Diretor, disse também sobre as proposituras de sua autoria, 

comentou sobre a avaliação nos dias 27 e 28/11/2012, desejando 
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boa sorte aos alunos,  parabenizou a vereadora Neide Hipolito 

pela sua fala com relação ao trabalho competente dos 

Conselheiros Tutelares, e ao final também enalteceu a suma 

importância desses profissionais. O vereador Dourivaldo de Rosa 

Moreira,  saudou a todos os presentes, em especial o vereador 

eleito Sergio Dindin, fez elogios aos comentários da vereadora 

Neide Hipolito, referente aos trabalhos dos Conselheiros 

Tutelares de Pedro de Toledo, elogiou também a atuação da 

vereadora quando também exerceu essa função no município. 

Citou também o comentário da vereadora Elizabete Silva, sobre o 

trabalho do edil Valmir dos Santos, disse que a competência do 

vereador é de seu conhecimento a muitos anos. Terminado o 

Temário Livre, foi dispensado o Intervalo Regimental, a seguir 

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

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saude, Assistencia 

Social, Esporte e Turismo, Obras, Serviços Públicos, Atividades 

Privadas, Assistência Social, Meio Ambiente e Agricultura, 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente, 

examinando a matéria referente ao Projeto de Lei n° 34/ 2012  

que “Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Pedro de 

Toledo para o exercício de 2013” opinam favoravelmente pela 

matéria em tela , foi dispensada a leitura do Projeto, foi discutido 

e submetido a deliberação do Plenário, foi aprovado por 

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

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

Saude, Assistencia Social, Esporte e Turismo Obras, Serviços 

Públicos, Atividades Privadas, Assistência Social, Meio 

Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas, examinando a 

matéria referente ao Projeto de Lei n° 41/ 2012  que “Dispõe 
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sobre a abertura de crédito adicional suplementar” opinam 

favoravelmente  pela matéria em tela, foi dispensada a leitura do 

Projeto, foi discutido e submetido a deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a 

todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 05 de 

Dezembro do corrente ano ás 20h00min horas. O Senhor 

Presidente encerrou a sessão às 21h20min. Para constar, eu 

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

Senhor  Presidente. 

 


