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ATA: Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2011, realizou-se a 8º 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 de 08 (oito) 

vereadores, ausente o edil Eliel Camilo das Neves. O Senhor Presidente deu 

início à sessão. O edil Valmir dos Santos solicitou a dispensa da leitura da ata 

da sessão anterior, foi submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

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

Requerimentos nºs20 e 22/2011 de autoria do edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, 

foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). 

Requerimento nº21/2011 de autoria do edil Luiz de Lara Dias, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicação nº72/2011 de autoria 

do nobre vereador Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs73 e 74/2011 de autoria da nobre 

vereadora Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs75 e 77/2011 de autoria do nobre 

edil Luiz de Lara Dias, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe 

do Poder Executivo). Indicação nº76/2011 de autoria do nobre vereador 

Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe 

do Poder Executivo). O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez um requerimento 

verbal ao Sr. Prefeito solicitando informações com relação à ausência das 

faixas de identificação no transporte escolar, sendo que esse critério é uma 

exigência do Ministério da Educação; o pedido do edil foi submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Moções de Pesar nºs 12 e 15/2011 de autoria da nobre 

vereadora Elizabete Silva, foram lidas, discutidas e submetidas à deliberação 

do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade (encaminham-

se). Moção de Pesar nº 13/2011 de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, 

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

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de Pesar nº 14/2011 de 

autoria do nobre edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lida, discutida e 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 
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edilidade (encaminha-se). Ofício nº446/2011 oriundo da Prefeitura Municipal 

de Pedro de Toledo que encaminha resposta do Requerimento nº15/2011, foi 

lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº447/2011 oriundo da Prefeitura 

Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta do Requerimento 

nº17/2011, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; fez uma menção especial à Professora e 

vereadora Elizabete Silva pela linda homenagem feita no dia do aniversário do 

colégio Otaviano Soares de Albuquerque. (Foi dado o aparte ao edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira). O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da 

palavra, comentou sobre as obras das estradas que foram iniciadas, mas ainda 

está faltando uma parte para ser concluída; parabenizou o Sr. Prefeito pela 

contratação dos conserveiros e também pelo cascalhamento das estradas; 

aludiu sobre a limpeza que está sendo realizada nas ruas do centro da cidade. 

O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, endossou as 

palavras do edil José Fausto com relação à limpeza nas vias do centro da 

cidade; comentou sobre o Projeto de Lei nº 24/2011 referente a subvenção da 

entidade “Abrigo Nascer do Sol”; aludiu que o Sr. Prefeito não está enviando 

as respostas satisfatórias com relação às proposituras de autoria dos 

vereadores desta Casa. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, 

agradeceu as palavras da vereadora Neide Hipólito; comentou que no dia 12 

de maio do corrente ano o colégio Otaviano Soares de Albuquerque fez 57 

anos e relatou resumidamente sua trajetória na escola; aludiu que hoje foi o 

Dia do Desafio (esse dia foi criado no Canadá e, o Brasil aderiu essa forma de 

esporte onde toda última quarta-feira do mês de maio, as pessoas param 15 

minutos para fazerem um pouco de exercício físico); agradeceu ao edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira pelo reconhecimento de seu trabalho, na qual o 

convidou para participar da quadrilha de rua do colégio Otaviano Soares de 

Albuquerque; aludiu sobre a super lotação no transporte escolar do município, 

na qual os pais estão reclamando; comentou sobre a merenda escolar e, aludiu 

que andou nas escolas averiguando a mesma e constatou que é de boa 

qualidade. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos; comentou que essa semana foi marcada por diversos 

eventos, tais como a inauguração da iluminação no bairro Jardim Caju II, cuja 

verba foi mandada pelo Deputado Alex Manente, do partido do vereador José 

Lopes de Souza; agradeceu o Sr. Prefeito por ter atendido o seu pedido em 
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arrumar os pontos críticos da estrada de São Lourenço; comentou que as 

respostas enviadas aos requerimentos desta Casa de Leis estão muito mal 

redigidos; aludiu sobre a final do campeonato dos veteranos e sobre os jogos 

regionais; parabenizou a escola Estadual de Três Barras pelo apoio para a 

realização do vereador mirim; aludiu sobre o aniversário da Escola Otaviano 

Soares de Albuquerque e parabenizou toda a equipe; comentou sobre a Moção 

de Congratulação nº14/2011 e as Moções de Pesar nºs.12, 13 e 15/2011; 

finalizou aludindo que os vereadores estão trabalhando muito em prol do 

município. (Foi dado o aparte à vereadora Elizabete Silva). O edil Dourivaldo 

de Rosa Moreira fez o uso da palavra, agradeceu à vereadora Elizabete Silva 

pelo convite para participar da quadrilha de rua da escola Otaviano Soares de 

Albuquerque; aludiu sobre a importância do trabalho dos conserveiros; 

comentou sobre as estradas da cidade que não estão sendo concluídas, sempre 

falta um pedacinho para terminar, ou seja começa e não termina; aludiu sobre 

a limpeza das ruas da cidade e sobre o contrato da mesma; comentou sobre a 

inauguração atrapalhada do Posto de Saúde da Vila Sorocabana; finalizou 

tecendo comentários sobre as suas proposituras. O edil José Lopes de Souza 

fez o uso da palavra, iniciou comentando sobre o salário das serventes da 

Câmara Municipal cuja referência está abaixo da referência da Prefeitura, e, 

solicitou ao Sr. Presidente que averigue a situação para ver se tem condições 

de igualar a referência citada; parabenizou o Sr. Prefeito pela limpeza das ruas 

do município; agradeceu ao Deputado Alex Manente que foi responsável por 

enviar a verba que foi utilizada na iluminação do bairro Jardim Caju II; 

finalizou comentando sobre o Projeto de Lei nº24/2011. Terminado o temário 

livre, o Senhor Presidente consultou aos nobres edis sobre a dispensa do 

Intervalo Regimental, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. Passou-se 

à Ordem do Dia. O Sr. Presidente comunicou aos demais presentes que o 

Projeto de Lei nº24/2011 foi retirado da pauta da Ordem do Dia, devido a falta 

de assinatura dos membros das Comissões ora apresentadas. Projeto de Lei nº 

20, de 12 de abril de 2011 que “Cria o Conselho Municipal do Idoso”, foi 

apresentado emenda aditiva e emenda substitutiva ao Projeto, de autoria do 

vereador Valmir dos Santos, foram lidas, discutidas e submetidas à 

deliberação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. As 

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

Saúde, Assistência Social, Esporte e Turismo, conjuntamente reunidas 

examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 20, de 12 de abril de 2011 
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que “Cria o Conselho Municipal do Idoso”, opinam favoravelmente pela 

matéria com as emendas. O parecer acatando as emendas foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade. Passou-se a leitura do referido projeto com a redação final, na qual 

foi dispensada a leitura do mesmo, foi submetido à deliberação do Plenário, 

foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Terminado a 

Ordem do Dia e não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e convidou-os para a próxima Sessão Ordinária 

a realizar-se no dia 08 de junho do corrente ano ás 20:00 horas. O Senhor 

Presidente encerrou a sessão às 21:40 horas. Para constar, eu Secretário lavrei 

a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 
 


