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ATA: Aos três dias do mês de abril de 2012, realizou-se a 4º Sessão 

Extraordinária do 4º ano Legislativo da 15º Legislatura da Câmara 

Municipal de Pedro de Toledo regimentalmente convocada para ás 19:00 

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

trabalhos o Senhor Presidente 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 e consultou os nobres edis para colocar na pauta o Projeto de 

Decreto Legislativo que concede título de cidadão honorário de autoria do 

edil José Fausto de Oliveira, pois devido a um lapso a matéria não entrou 

na sessão passada, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, 

aprovado por unanimidade pela edilidade.  Passou-se a Ordem do Dia em 

pauta: Projeto de Lei nº 19, de 21 de março de 2012 de autoria do Prefeito 

Municipal que “Regulamenta, no âmbito do Município de Pedro de Toledo, 

o art. 37, inciso X da Constituição Federal”, na qual as Comissões de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, examinando o referido projeto, 

opinam favoravelmente pela matéria em tela. O projeto foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 03 de 

abril de 2012 de autoria do edil José Fausto de Oliveira que “Dispõe sobre 

a concessão de título de cidadão honorário de Pedro de Toledo”, na qual a 

Comissão de Justiça e Redação, examinando o referido projeto, opinam 

favoravelmente pela matéria em tela. O projeto foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). 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 abril do corrente ano. 

O Senhor Presidente encerrou-se a sessão às 19:40 horas. Para constar, eu 

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

Presidente.  
 


