
 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 

Estado de São Paulo 

 

ATA: Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro de 2012, 

realizou-se a 16ª 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 

10/10/2012, 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 nº 945/2012 de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei n° 39, de 22 de Outubro 

de 2012 que “Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal 

Municipal – REFIS, e dá outras providencias”,  foi lido e 

encaminhado a Ordem do Dia.  Oficio nº 965/2012 de autoria do 

Sr. Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei n° 40, de 23 

de Outubro de 2012 que “Altera a Lei Ordinária 692, de 24 de 

Novembro de 1995 que criou o Conselho Tutelar do município de 

Pedro de Toledo”, foi lido e encaminhado as Comissões 

competentes.  Requerimento Interno de autoria do Vereador 

Luiz de Lara Dias – “Justificativa de Ausência”, foi lido, 

discutido e submetido a deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicação nº 

80/2012 de autoria do vereador Valmir dos Santos, foi lido, 

encaminhado ao Chefe do Poder Executivo. Indicações  nºs 81, 

82 e 83/2012   de autoria da vereadora Elizabete Silva, foram 
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lidas, e encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo. Indicação nº 

84/2012 de autoria da vereadora Neide Hipolito, foi lido, 

encaminhado ao Chefe do Poder Executivo. Indicações  nºs 85 e 

86/2012   de autoria do vereador  Jose Fausto de Oliveira, foram 

lidas, e encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo. Terminado o 

expediente passou-se ao Temário Livre.  O vereador Valmir dos 

Santos, fazendo uso da palavra iniciou reinterando a indicação de 

sua propositura que anteriormente já havia sido feito pela 

vereadora Elizabete Silva, agradeceu a presença do candidato a 

vereador mais votado da eleição de 2012 o Sr. Sergio Dindin, 

desejando antecipadamente as boas vindas a essa Casa de Leis, e 

parabenizou a todos os organizadores do Projeto O Corpo Fala, da 

escola Otaviano Soares de Albuquerque, pelo sucesso do Projeto, 

e principalmente a apresentação e o talento dos alunos 

participantes. A vereadora Elizabete Silva agradeceu a todos os 

presentes a Sessão, principalmente ao Sr Sergio Dindin eleito 

nesta eleição de 2012, e a vereadora Neide Hipolito reeleita, 

dizendo estar a disposição dos dois, e caso queiram dar 

continuidade em seus projetos não executados em sua gestão, 

coloca-se a disposição dos mesmos. O vereador Ramalho Ferreira 

de Figueiredo iniciou sua fala parabenizando o Sr. Sergio Dindin, 

bem como, a todos os eleitos e reeleitos a vereadores do 

município. Disse ainda que estará a disposição de todos , para que 

ele, a partir de Janeiro de 2013 na condição de munícipe,  possa 

contribuir sempre para melhoria do município. Ao final desejou 

boa sorte a todos. 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, 

conjuntamente reunidas, examinando a matéria referente ao 
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Projeto de Lei n° 32/2012 que “Autoriza a concessão de serviços 

funerários e dá outras providências”, opinam favoravelmente pela 

matéria em tela. Dispensada a leitura do Projeto, foi 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, Assistência 

Social, Esporte e Turismo, conjuntamente reunidas, examinando a 

matéria referente ao Projeto de Lei n° 38/2012 – que “Dispõe 

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

60.000,00 para aquisição de equipamento e mobiliário para 

unidade PSF II, opinam favoravelmente pela matéria em tela. 

Dispensada a leitura do Projeto, foi submetido a 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, 

Assistência Social, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente 

reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei n° 

39/2012 – que “Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal 

Municipal – REFIS, e dá outras providências”, opinam 

favoravelmente pela matéria em tela. Dispensada a leitura do 

Projeto, foi 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 07 de Novembro do corrente 

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

20h28min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que 

vai assinada por mim e pelo Senhor  Presidente. 

 


