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ATA: Aos dois dias do mês de fevereiro de 2011, realizou-se a 1 º 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 José Fausto de Oliveira. O Senhor Presidente deu 

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

atas da sessão do dia 08.12.2010 e do dia 20.12.2010, foram submetidas à 

deliberação do Plenário, foram colocadas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 

044/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei 

nº 01, de 10 de janeiro de 2011 que “Autoriza o Executivo Municipal a 

Conceder Subvenções Sociais às Entidades Beneficentes e dá outras 

providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; Ofício nº 

045/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei 

nº 02, de 12 de janeiro de 2011 que “Autoriza o Poder Executivo a pagar 

aluguel de imóvel da cidade de Itariri, para abrigamento de crianças e 

adolescentes e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes; Ofício nº 033/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

encaminha o Projeto de Lei nº 03, de 12 de janeiro de 2011 que “Altera 

dispositivo da Lei 692 de 24 de novembro de 1995 – Conselho Tutelar e dá 

outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; 

Ofício nº 071/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o 

Projeto de Lei nº 04, de 27 de janeiro de 2011 que “Dispõe sobre a Abertura 

de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes; Ofício nº 072/2011 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 05, de 27 de janeiro 

de 2011 que “Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial”, no 

valor de R$1.119.245,55 para execução de ações de restabelecimento da 

normalidade do cenário de desastres em diversas estradas municipais, foi lido 

e encaminhado às Comissões Competentes; Ofício nº 073/2011 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 06, de 27 de janeiro 

de 2011 que “Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial”, no 

valor de R$121.800,00 destinado a iluminação do campo municipal de 

futebol, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; Ofício nº 
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074/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei 

nº 07, de 27 de janeiro de 2011 que “Dispõe sobre a Abertura de Crédito 

Adicional Especial”, no valor de R$1.000.000,00 destinado a iluminação 

pública de ruas e praças, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; 

Resolução nº 18 de 01 de fevereiro de 2011 de autoria da Mesa Diretora que 

“Dispõe sobre o reajuste anual da remuneração dos servidores da Câmara 

Municipal de Pedro de Toledo”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Por questão de ordem o edil Eliel Camilo das Neves pediu para 

que fosse pautado na sessão o Projeto de Lei nº08/2011 que “Dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial” no valor de R$96.500,00, destinado ao 

Programa Amigo de Valor, projeto esse que foi protocolado no dia 

02.02.2011, o pedido foi submetido ao Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade. Requerimento nº 01/2011 de autoria dos 

vereadores José Lopes de Souza e Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimentos nºs 02 e 04/2011 

de autoria do vereador Luiz de Lara Dias, foram lidos, discutidos e submetidos 

à deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Requerimento nº 03/2011 de autoria do vereador 

Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 

Indicações nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2011 de autoria do nobre edil 

Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicações nºs 10, 11 e 20/2011 de autoria da vereadora 

Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicações nºs 12 e 16/2011 de autoria do nobre edil José Lopes 

de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicações nºs 13, 14, 15, 17, 18 e 19/2011 de autoria da nobre 

vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 21/2011 de autoria do nobre edil 

Eliel Camilo das Neves, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicação nº 22/2011 de autoria do nobre edil Ramalho 

Ferreira de Figueiredo, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Moção de Pesar nº 01/2011 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). O Sr. Presidente 
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passou para a votação do Corregedor da Câmara Municipal de acordo com o 

artigo 60 da Lei Orgânica do Município que institui na Câmara Municipal o 

Código de Ética e Decoro Parlamentar conforme o artigo 5º da Resolução 

04/2004. O Sr. Presidente perguntou se há algum edil interessado a pleitear o 

cargo de  

Corregedor da Câmara, na qual o vereador Eliel Camilo das Neves se 

manifestou ao cargo. A eleição foi submetida à deliberação do Plenário, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade, ficando assim o edil Eliel Camilo 

das Neves Corregedor da Câmara Municipal de Pedro de Toledo. Ofício nº 

70/2010 oriundo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo as 

contas do exercício de 2008, foi lido e encaminhado às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Terminado o expediente passou-se ao 

temário livre. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, 

parabenizou o início de trabalho de todos os edis e em especial a nova mesa 

diretora; aludiu sobre a responsabilidade dos edis em fiscalizar o município e 

cobrar mais empenho e seriedade do Executivo. A vereadora Elizabete Silva 

fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; cumprimentou a todos 

pela 1ª Sessão deste ano; aludiu sobre a continuação dos trabalhos dos 

vereadores; explanou referente as dificuldades enfrentadas em todos os 

departamentos e, em especial o Departamento de Saúde, inclusive aproveitou 

para convidar os demais edis para juntos fazerem uma fiscalização no 

laboratório que fornece remédios para o nosso município, devido há várias 

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

presença de todos; parabenizou o Sr. Presidente pela forma como tem 

conduzido esta Casa de Leis e parabenizou também os demais edis; justificou 

o motivo por haver tantas proposituras na Casa; teceu comentários a respeito 

das proposituras de sua autoria; solicitou um ofício parabenizando o Sr. 

Gercino da equipe de futebol Palmeirinha pelo ótimo evento realizado; deixou 

registrado seus parabéns ao edil Eliel Camilo das Neves por ter sido eleito 

Corregedor desta Casa de Leis e também ao Sr. Paulo Eduardo Coordenador 

de Esportes pelo ótimo trabalho que tem desenvolvido; solicitou ao Sr. 

Presidente que os trabalhos desta Casa sejam seguidos conforme os trâmites 

regimentais. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos, iniciou comentando sobre o Posto de Saúde  devido a falta 

de medicamentos na unidade; explanou sobre as proposituras de sua autoria. O 

edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 



 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 

Estado de São Paulo 
 

todos, parabenizou a nova Mesa Diretora e desejou que a mesma faça um bom 

trabalho; comentou sobre a nova Coordenadora de Cultura Sra. Cláudia 

Marietto; parabenizou o edil Valmir dos Santos pela elaboração da Moção de 

Pesar ao Sr. Cláudio Marietto; comentou sobre uma propositura de sua autoria 

com relação à proliferação do mosquito da  dengue e que até a presente data 

nada foi feito e, aproveitou para fazer um pedido verbal ao Sr. Prefeito para 

que tome as devidas providências com relação ao assunto acima citado; 

explanou sobre o curso profissionalizante de eletricista onde, vários alunos já 

conseguiram um emprego; explanou sobre o Projeto Pedro de Toledo Melhor, 

que é de grande importância para o município; finalizou comentando sobre 

várias verbas destinadas para a realização de obras no município. O edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 

todos, comentou sobre as proposituras de sua autoria; aludiu sobre o Centro 

Cultural, onde estão sendo realizados as aulas de artes marciais, e aproveitou 

para ressaltar que a obra recém inaugurada foi mal executada, onde já está 

deteriorando (uma obra bonita mas mal feita); explanou também sobre outras 

obras realizadas no município que não estão trazendo nenhum benefício para a 

cidade; aludiu que já se passaram 02 (dois) anos de mandato e até agora, a 

situação com relação à saúde ainda continua precária. O edil José Lopes de 

Souza, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, agradeceu 

primeiramente a Deus por ter lhe concedido mais um ano de vida e por tudo 

de bom que lhe tem feito; O Presidente Sr. Luiz de Lara Dias fez o uso da 

palavra, da sua mesa conforme o artigo 253, inciso I do Regimento Interno; 

iniciou parabenizando o edil José Lopes de Souza e a funcionária Cláudia por 

mais um ano de vida; aludiu que um de seus objetivos é modernizar o Poder 

Legislativo de Pedro de Toledo, justificando assim as mudanças ocorridas 

nesta Casa de Leis; comentou sobre vários outros projetos que já estão sendo 

analisados para dar continuidade à mudança; explanou que vai baixar uma 

portaria de acordo com o artigo 253 incisos I e II do Regimento Interno que dá 

direito ao vereador usar a palavra sem precisar sair do seu lugar e, para isso, 

vai colocar microfone em cada mesa; aludiu sobre as várias falhas existentes 

nas obras municipais e, explanou que o dever de todos é continuar mostrando 

ao Executivo que certos departamentos estão deixando a desejar. Terminado o 

temário livre, não havendo matéria para deliberar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e convocou os demais vereadores para a sessão 

extraordinária a realizar-se no dia 08 de fevereiro do corrente ano às 17:00 
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horas nesta Egrégia Casa de Leis. Não havendo mais nada a tratar o Senhor 

Presidente convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no 

dia 16 de fevereiro do corrente ano ás 20:00 horas e encerrou a sessão às 

22:00 horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente.  
 

 


