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ATA: Aos sete dias do mês de Novembro de 2012, realizou-se a 

17ª Sessão Ordinária do 4º ano Legislativo da 15º Legislatura da 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo regimentalmente 

convocada para ás 20h00min horas na Avenida São José, 571, 

Centro – Pedro de Toledo/SP. Presidiu os trabalhos o Senhor 

Presidente Valmir dos Santos. Secretariam os edis 1º Secretário 

José Lopes de Souza e 2º Secretário Dourivaldo de Rosa Moreira. 

Com a presença da maioria da edilidade, ausente o edil Luiz de 

Lara Dias. A seguir o Senhor Presidente deu início à sessão. A ata 

da Sessão anterior foi lida, discutida e submetida a deliberação do 

Plenário,  foi  aprovada por unanimidade pela edilidade. A seguir 

passou-se ao Expediente: Indicações n°s 87 e 88/2012 – de 

autoria do vereador Valmir dos Santos, foram lidas, e 

encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo. Indicações  nºs 89, 

90 e 91/2012   de autoria da vereadora Elizabete Silva, foram 

lidas, e encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo. Oficio do 

Chefe do Executivo n° 993/2012 resposta ao requerimento n° 

25/2012 da Camara Municipal de Pedro de Toledo, o Oficio foi 

lido, ciente a Casa (arquiva-se). Oficio n° 181/2012 de 

27/09/2012 da Empresa Telefonica  em resposta ao 

Requerimento 28/2012 de 27/09/2012  de autoria  da vereadora 

Elizabete Silva, o oficio foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). 

Oficio dos Correios  em resposta ao requerimento n° 179/2012 

de 27/09/2012 de autoria da vereadora Elizabete Silva, o Oficio 

foi lido, ciente a Casa (arquiva-se). Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. O vereador Ramalho Ferreira de 

Figueiredo iniciou sua fala agradecendo a presença de todos, 

principalmente dos edis eleitos Paulo Eduardo e o Sr. Sergio 

Dindin, comentou sobre o descaso das respostas dos 
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requerimentos desta Casa, que não estão sendo atendidos pelas 

empresas (Telefonica, Vivo e Correios), já a muito tempo, desde o 

inicio da atual gestão, pede então que o assunto seja melhor 

apreciado. A vereadora Neide Hipolito agradeceu a presença dos 

vereadores eleitos, Sr. Paulo Eduardo e o Sr. Sergio Dindin, disse 

que estará sempre a disposição dos antigos e dos novos 

vereadores, para que possam  trabalhar da melhor forma e em 

conjunto em prol dos munícipes, sempre de maneira honesta. A 

vereadora Elizabete Silva agradeceu a presença de todos, e disse 

que mesmo não estando como vereadora na próxima gestão, 

estará atenta a execução de todos os Projetos em andamento, e 

principalmente na área da Saude do município, que melhorou 

bastante, mas que poderá ser ainda melhor, e sempre estará 

acompanhado de muito perto. O edil Eliel Camilo das Neves, 

agradeceu a presença de todos, desejando um bom mandato aos 

novos e aos  vereadores reeleitos, na próxima gestão. Comentou 

sobre a Indicação n° 87/2012 de autoria do edil Valmir dos 

Santos, referente a iluminação da ponte, disse que os trabalhos 

para sanar o problema já estão sendo encaminhados, pelo setor 

responsável da Prefeitura. Fez menção quanto ao Oficio dos 

Correios, que a burocracia é maior do que os serviços prestados 

por eles para atender os munícipes, mencionou as diversas obras 

que serão inauguradas no município, parabenizando assim a 

administração municipal, mais que se não fossem os Projetos 

desta Casa de Leis, nada seria possível. E que mesmo não sendo 

reeleito continuará com seu trabalho para o município. O vereador 

Dourivaldo de Rosa Moreira agradeceu a todos os presentes, 

comentou sobre os diversos Oficios e Indicações desta Casa de 

Leis, que não são atendidos de modo a indignar, tamanho descaso 
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por parte daqueles que os recebem. Solicitou explicações sobre a 

demora da iluminação da Av. Brasil, e o edil Eliel Camilo das 

Neves esclareceu o fato. Sobre o comentário da vereadora Neide 

Hipolito, com referencia a função do vereador no município, 

ratificou seu comentário anterior da importância e o do poder que 

o mesmo tem no município. O edil Jose Lopes de Souza iniciou 

sua fala parabenizando os novos vereadores eleitos e reeleitos, 

dizendo que estarão juntos na próxima gestão para execução de 

um bom trabalho, fazendo referencia ao comentário da vereadora 

Neide Hipolito, disse que cada um dos vereadores deve exercer 

seu mandato baseado no trabalho que propôs aos seus eleitores e 

aos munícipes, e não se deixar levar pelas ideias alheias, ao final 

sugeriu que o município deveria dar mais opções de lazer aos 

municipes. Terminado o Temário Livre, foi dispensado o 

Intervalo Regimental, a seguir passou-se a  Ordem do Dia.  As 

Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, 

Serviços Públicos, Atividades Privadas, Assistência Social, Meio 

Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando 

matéria referente ao Projeto de Lei n° 40/2012 que “Altera a Lei 

Ordinária 692, de 24 de Novembro de 1995, que criou o Conselho 

Tutelar do Municipio de Pedro de Toledo”, o Parecer e o Projeto 

foram lidos, colocados em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Projeto de Decreto 

Legislativo n° 26/2012, que “Dispõe sobre o julgamento das 

contas do Prefeito Municipal de Pedro de Toledo, relativo ao 

exercício de 2010”., o  Relatorio final da Comissão de Finanças e 

Orçamento, foi lido, colocado em discussão e votação nominal, e 

aprovado por unanimidade pela edilidade. O Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a próxima 
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Sessão Ordinária a realizar-se no dia 21 de Novembro do corrente 

ano ás 20h00min horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 

21h09min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que 

vai assinada por mim e pelo Senhor  Presidente. 

 


