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ATA: Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2011, realizou-se a 6º 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 total da edilidade. O 

Senhor Presidente deu início à sessão. O edil Eliel Camilo das Neves solicitou 

a dispensa da leitura das atas anteriores, foi submetida à deliberação do 

Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao 

Expediente: Ofício nº352/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

encaminha Projeto de Lei nº20, de 12 de abril de 2011 que “Cria o Conselho 

Municipal do Idoso” foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 

Projeto de Lei nº 22, de 26 de abril de 2011 de autoria do edil José Lopes de 

Souza – “Dispõe sobre a obrigatoriedade de acompanhamento de memorial 

descritivo nos projetos de obras do Executivo”, foi lido e encaminhado ao 

Chefe do Executivo. Indicações nºs. 50, 51 e 52/2011 de autoria do nobre edil 

Ramalho Ferreira de Figueiredo, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 53 e 54/2011 de autoria da 

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

ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 55 e 56/2011 de autoria do 

nobre edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 57/2011 de autoria do nobre edil 

Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicações nºs. 58, 59, 60 e 61/2011 de autoria do nobre edil José 

Fausto de Oliveira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Moções de Congratulação nºs10 e 11/2011 de autoria do 

nobre edil Valmir dos Santos, foram lidas, discutidas e submetidas à 

deliberação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade 

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

Eliel Camilo das Neves, fez o uso da palavra, reiterou o convite do Partido dos 

Trabalhadores com relação ao “Dia do Trabalhador” (01 de maio) que será 

realizado no dia 30 de abril do corrente ano e, conta com a presença de todos 

no evento. O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, comentou 

sobre a contratação dos 06 (seis) conserveiros para fazerem a manutenção nas 

estradas; aludiu sobre as obras e a situação precária das estradas rurais do 

município. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, 
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iniciou pedindo desculpas aos demais edis pela ausência na sessão 

extraordinária do dia 19 de abril de 2011; endossou as palavras do edil José 

Fausto de Oliveira com relação a situação das obras nas estradas do 

município. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos; comentou sobre a festividade no município vizinho de 

Itariri com relação a inauguração do Posto de Saúde; comentou sobre as 

proposituras de sua autoria; comentou sobre a vistoria que juntamente com os 

outros integrantes da Comissão de Obras fizeram nas obras das estradas 

municipais e, concluiu que há vários pontos ótimos e outros que estão 

deixando a desejar; parabenizou os profissionais do Programa de Saúde da 

Família (PSF) pelo excelente trabalho que vem realizando no município. O 

edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 

comentou que participou do congresso realizado em São Vicente, onde 

estavam presentes várias autoridades políticas; aludiu sobre algumas 

reivindicações feitas ao governador, entre as quais, vários convênios junto ao 

Governo Federal; comentou sobre a situação precária das estradas do 

município; comentou que esteve presente no colégio Otaviano Soares de 

Albuquerque para apresentar o Decreto Legislativo que dispõe sobre o 

Vereador Mirim, e, na ocasião, a escola consentiu o projeto; aludiu que o Sr. 

Prefeito está enviando as respostas dos requerimentos desta Casa; parabenizou 

o trabalho do vereador Wilson de Itariri/SP; comentou sobre a festa do “Dia 

do Trabalhador” que se realizará no dia 30 de abril de 2011; finalizou 

aludindo sobre a campanha de vacinação do idoso que terá início no dia 30 de 

abril do corrente ano. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, 

comentou sobre a vistoria que fez juntamente com os outros edis componentes 

da Comissão de Obras, nas obras de recuperação das estradas vicinais do 

bairro dos Marianos, e, infelizmente a obra não está sendo executada 

conforme consta o projeto; citou também sobre as demais obras que estão 

sendo realizadas no município e estão sendo mal executadas; comentou sobre 

o Projeto de Lei nº22/2011 de sua autoria. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira 

fez o uso da palavra, parabenizou a vereadora Elizabete Silva pela elaboração 

da Indicação nº 54/2011; comentou que o Sr. Prefeito está sendo mal 

assessorado; endossou as palavras do edil José Lopes de Souza com relação as 

obras do município que estão sendo mal executadas. (Foi dado o aparte aos 

edis Eliel Camilo das Neves, Luiz de Lara Dias, Valmir dos Santos e José 

Lopes de Souza). Terminado o temário livre, o Senhor Presidente consultou 
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aos nobres edis sobre a dispensa do Intervalo Regimental, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade. Passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de 

Justiça e Redação, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte e 

Turismo, conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto 

de Lei nº 18, de 25 de março de 2011 que “Cria o Conselho Gestor do 

Telecentro Comunitário do Município de Pedro de Toledo-SP e dá outras 

providências”, 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 11 de maio do corrente ano ás 

20:00 horas. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a 

sessão às 21:20 horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 

 

 

 


