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ATA: Aos cinco dias do mês de dezembro de 2012, realizou-se a 19º 

Sessão Ordinária do 4º ano legislativo da 15º Legislatura da Câmara 

Municipal de Pedro de Toledo regimentalmente convocada para as 20:00 

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 presença total da edilidade. A seguir o Senhor Presidente 

deu início a sessão. O vereador Eliel Camilo das Neves solicitou a dispensa 

da leitura da ata da sessão anterior, o pedido foi submetido à deliberação do 

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

ao Expediente: Ofício nº. 1095/2012 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal encaminha o Projeto de Lei nº. 42, de 27 de novembro de 2012 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”, no valor de 

R$146.725,00 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

destinado a atender despesas com pagamento de rescisões de contrato e o 

Projeto de Lei nº. 43, de 30 de novembro de 2012 que “Dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional suplementar”, no valor de R$ 312.850,00 

(trezentos e doze mil, oitocentos e cinqüenta reais) destinado a dotações, 

foram lidos e encaminhados a Ordem do Dia. Ofício nº. 1117/2012 – de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº. 44, de 

29 de novembro de 2012 que “Altera prazo para efetuar formalização de 

Termo de Opção do REFIS MUNICIPAL, criado através da Lei Municipal 

nº. 1.300, de 26 de outubro de 2012, foi lido e encaminhado a Ordem do 

Dia. Ofício nº. 1121/2012 – de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

encaminha Projeto de Lei nº. 45, de 30 de novembro de 2012 que “Institui 

no Município de Pedro de Toledo a Contribuição para custeio e 
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manutenção da iluminação pública – Cosip, prevista no artigo 149-A da 

Constituição da República e dá outras providências”, o edil Luiz de Lara 

Dias apresentou emenda modificativa ao Projeto, foi lido e encaminhado a 

Ordem do Dia. Projeto de Lei nº. 46, de 05 de dezembro de 2012 de autoria 

da vereadora Elizabete Silva que “Institui a entoação do Hino Nacional 

Brasileiro nas escolas da rede de ensino municipal e dá outras 

providências”, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de 

Resolução nº 28/2012, de autoria do vereador Luiz de Lara Dias que 

“Dispõe sobre regras de custeio de Cursos de Pós-Graduação, 

aperfeiçoamento, especialização e extensão aos funcionários da Câmara 

Municipal de Pedro de Toledo e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado a Ordem do Dia. Requerimentos nº 32 e 33/2012 de  autoria 

da vereadora Elizabete Silva, foram lidos, discutidos e submetidos a 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Indicação nº. 100/2012 de autoria do vereador Valmir 

dos Santos, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Indicação nº. 101/2012 de 

autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). 

Terminado o Expediente passou-se ao Temário Livre. O Senhor Presidente 

solicitou ao Vice Presidente Sr. Valmir dos Santos, que ocupasse seu lugar 

para que pudesse fazer o uso da Tribuna Livre. O vereador  Luiz de Lara 

Dias iniciou agradecendo a todos os presentes, em especial ao vereador 

eleito Sr. Sergio “Dindin”; em seguida agradeceu a todos os companheiros 

de mandato e aos funcionários pelo excelente trabalho realizado; teceu 

elogios a Doutora Melissa de Souza Oliveira Lima pela  grande  

competência de seu trabalho, ao longo dos anos em que esteve a frente da 

Assessoria Jurídica desta Casa de Leis, explanou  que o sucesso da sua 
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administração se deve a uma boa assessoria, e declarou que vai sair desta 

Egrégia Casa de Leis de cabeça erguida. A vereadora Neide Hipólito, 

iniciou agradecendo a presença de todos, aludiu sobre sua satisfação e 

gratificação em ter sido reeleita, e também sua tristeza pelos demais 

colegas que infelizmente não tiveram sucesso; mencionou sobre o imenso 

carinho que tem pelo Presidente Senhor Luiz de Lara Dias, os demais edis 

e aos funcionários; explanou sobre a propositura de sua autoria; ressaltou o 

trabalho da Assessora Jurídica, e, finalizando pediu desculpas por algo que 

possa ter feito. O vereador  Eliel Camilo das Neves, iniciou sua fala 

agradecendo a presença de todos, teceu comentários  a respeito da sua 

trajetória política, aludiu sobre sua satisfação em trabalhar com os demais 

edis e com os funcionários, destacou o trabalho da Assessora Jurídica, 

finalizou aludindo sobre seu carinho e a amizade que tem para com o 

Senhor Presidente. O Vereador José Fausto de Oliveira, iniciou pedindo 

que os vereadores eleitos, deem continuidade aos trabalhos  do legislativo, 

principalmente, fiscalizando as estradas do município. O vereador Valmir 

dos Santos agradeceu ao Senhor Presidente pela confiança em ter 

disponibilizado o cargo de Vice-Presidente; agradeceu ao trabalho 

desenvolvido pelos funcionários de um modo geral; pediu para deixar 

registrado a presença assídua de alguns  munícipes em prestigiar a nossa 

sessão; endossou as palavras do edil José Fausto de Oliveira com relação as 

estradas municipais; agradeceu ao trabalho brilhante da vereadora Elizabete 

Silva; pediu desculpas ao edil Eliel Camilo das Neves por algumas 

divergências partidárias; aludiu sobre o trabalho árduo que teve em sua 

reeleição; explanou sobre alguns comentários maldosos com relação a 

merenda e ao transporte escolar; parabenizou a todos  os funcionários 
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públicos municipais; teceu comentários a respeito das proposituras de sua 

autoria e, finalizando agradeceu ao Executivo por ter respondido mais de 

70% das suas proposituras. A vereadora Elizabete Silva iniciou aludindo 

que o vereador eleito Senhor Sergio “Dindin” deverá dar continuidade ao 

trabalho que vem sendo realizado pelo Partido do PSB, explanou sobre a 

necessidade de dar uma atenção especial ao Pronto Socorro; elogiou o 

trabalho na área da Educação e aludiu sobre a necessidade de um psicólogo 

escolar; pediu que todos os eleitos e reeleitos tenham respeito por esse 

trabalho pois ele deve ser feito para o povo; finalizou agradecendo o apoio 

de todos os  funcionários. (Foi dado o aparte aos edis Ramalho Ferreira de 

Figueiredo e Luiz de Lara Dias). O vereador Ramalho Ferreira de 

Figueiredo agradeceu a presença de todos; aludiu sobre o seu trabalho e o 

grande aprendizado que obteve nesta Casa de Leis; parabenizou o trabalho 

de todos os funcionários e os demais vereadores; agradeceu o 

Departamento Contábil e Jurídico pelo apoio recebido e, finalizou deixando 

suas felicitações e boa sorte aos vereadores eleitos. O vereador Dourivaldo 

de Rosa Moreira iniciou agradecendo a presença de todos e deixou 

registrado a presença do Dr. Carlos Medeiros e do vereador eleito Sr. 

Sergio “Dindin”; destacou o comprometimento de todos os funcionários; 

aludiu sobre o excelente trabalho realizado pelo edil José Fausto de 

Oliveira, sempre a frente dos problemas dos bairros rurais; teceu 

comentários sobre os demais vereadores, ressaltando a importância do 

trabalho que cada um realizou no município. O edil José Lopes de Souza 

agradeceu a presença de todos; aludiu sobre sua trajetória nesta Egrégia 

Casa de Leis; parabenizou o trabalho de todos os vereadores e funcionários. 

Terminado o Temário Livre, foi dispensado o Intervalo Regimental, a 
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seguir passou-se a Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação, 

Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas examinando o Projeto de 

Lei nº. 42, de 27 de novembro de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial”, no valor de R$ 146.725,00 (cento e quarenta e 

seis mil, setecentos e vinte e cinco reais), destinado a atender despesas com 

pagamento de rescisões de contrato, opinam favoravelmente pela matéria 

em tela, foi dispensada a leitura do projeto, foi discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte e 

Turismo, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e 

Agricultura, conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº. 43, 

de 30 de novembro de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional suplementar”, no valor de R$ 312.850,00 (trezentos e doze mil, 

oitocentos e cinqüenta reais) destinado a dotações, opinam favoravelmente 

pela matéria em tela, foi dispensada a leitura do projeto, foi discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se).A Comissão de Justiça e Redação examinando o 

Projeto de Lei nº. 44, de 29 de novembro de 2012 que “Altera prazo para 

efetuar formalização de Termo de Opção do REFIS MUNICIPAL, criado 

através da Lei Municipal nº. 1.300, de 26 de outubro de 2012, opina 

favoravelmente pela matéria em tela, foi dispensada a leitura do projeto, foi 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Projeto de Lei nº. 45, de 30 de 

novembro de 2012 que “Institui no Município de Pedro de Toledo a 

Contribuição para custeio e manutenção da iluminação pública – Cosip, 
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prevista no artigo 149-A da Constituição da República e dá outras 

providências”,  o edil Luiz de Lara Dias apresentou Emenda Modificativa 

ao Projeto, foi colocado em votação nominal, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade .  As Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio 

Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando Projeto de 

Lei nº. 45, de 30 de novembro de 2012 que “Institui no Município de Pedro 

de Toledo a Contribuição para custeio e manutenção da iluminação pública 

– Cosip, prevista no artigo 149-A da Constituição da República e dá outras 

providências”, opinam favoravelmente pela matéria em tela, com a emenda 

ora apresentada,  foi dispensada a leitura do projeto, foi colocada em 

discussão e votação nominal, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação  examinando o Projeto 

de Lei nº. 46, de 05 de dezembro de 2012 que “Institui a entoação do Hino 

Nacional Brasileiro nas escolas da rede de ensino municipal e dá outras 

providências”, opinam favoravelmente pela matéria em tela, foi dispensada 

a leitura do projeto, foi discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As  Comissões 

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

Assistência Social, Esporte e Turismo examinando o Projeto de Resolução 

nº 28/2012, de autoria do vereador Luiz de Lara Dias que “Dispõe sobre 

regras de custeio de Cursos de Pós-Graduação, aperfeiçoamento, 

especialização e extensão aos funcionários da Câmara Municipal de Pedro 

de Toledo e dá outras providencias”, opinam favoravelmente pela matéria 

em tela, foi dispensada a leitura do projeto, foi discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 
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(encaminha-se). Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

suspendeu a sessão por 10 (dez) minutos para lavrar a presente ata, 

conforme o art. 115 do Regimento Interno. Reaberta a sessão, foi 

dispensada a leitura da ata, foi colocada em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade. O Senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e comunicou que a partir do dia 16 de dezembro entrará 

em recesso. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22h30min. Para 

constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 

Senhor Presidente.  

 


