
 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 

Estado de São Paulo 

 

ATA: Aos sete dias do mês de dezembro de 2011, realizou-se a 20º 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. Os edis Ramalho Ferreira de Figueiredo 

e Valmir dos Santos solicitaram a dispensa da leitura das atas dos dias 

23.11.11 e 02.12.11, foram submetidas à deliberação do Plenário, foram 

aprovadas por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: 

Ofício nº 1002/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha 

Projeto de Lei nº 45, de 06 de dezembro de 2011 que “Altera prazo para 

efetuar formalização de Termo de Opção do REFIS MUNICIPAL, criado 

através da Lei Municipal nº1.225, de 19 de setembro de 2011”, foi lido e 

encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 1011/2011 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 46, de 06 de dezembro de 

2011 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber recursos oriundos 

da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo”, foi lido e encaminhado à 

Ordem do Dia. O edil José Lopes de Souza fez uma Indicação Verbal para que 

sejam tomadas providências com relação ao entulho que se encontra na 

Avenida Brasil e que está atrapalhando o tráfego e também os próprios 

trabalhadores que estão executando a obra. O pedido do edil foi submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Requerimentos nºs. 54 e 

55/2011 de autoria do edil Luiz de Lara Dias, foram lidos, discutidos e 

submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela 

edilidade (encaminham-se). Requerimentos nºs 56 e 57/2011 de autoria do edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira, foram lidos, discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). O edil Dourivaldo de Rosa Moreira requereu a abertura de 

uma CPI a fim de apurar os fatos referente a excursão das escolas municipais, 
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conforme o artigo 85 do Regimento Interno. O Senhor Presidente suspendeu a 

sessão por 5 minutos. Reaberta a mesma, o pedido do edil foi submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. Moção 

de Pesar nº 32/2011 de autoria do nobre edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, 

foi lida, discutida e dispensada a votação da moção de pesar ora proposta 

(encaminha-se). Moções de Congratulação nºs. 33 e 34/2011 de autoria da 

nobre vereadora Elizabete Silva, foram lidas, discutidas e submetidas à 

deliberação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Moção de Congratulação nº 35/2011 de autoria do nobre 

edil Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lida, discutida e submetida à deliberação 

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

Requerimento datado em 29 de novembro de 2011 de autoria da Senhora 

Maria Madalena da Rocha, solicitando providências com relação ao transporte 

municipal, foi lido e encaminhado às Comissões de Justiça e Redação. 

Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. A vereadora Neide 

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

vereadora Elizabete Silva pela elaboração da Moção nº34/2011 “O corpo 

fala”; aludiu sobre a sua postura com relação à política brasileira, onde tem 

aprendido muitas coisas; teceu comentários a respeito do requerimento verbal 

para a abertura de uma CPI, de autoria do edil Dourivaldo de Rosa Moreira; 

finalizou desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. O edil Eliel 

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

parabenizou a torcida do Corinthians pela conquista de mais um título; 

desejou um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os vereadores, 

funcionários, familiares e demais público presente. O edil Valmir dos Santos 

fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; comentou sobre o 

falecimento de seu pai e agradeceu a Moção de Pesar recebida por esta Casa; 

aludiu que estará encaminhando um ofício para as escolas estaduais do 

município, a fim de justificar o motivo pelo qual não houve a sessão dos 

vereadores mirins e, a mesma será realizada no mês de fevereiro do ano que 

vem; comentou que a Câmara de Miracatu tem vários projetos entre eles o 
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Vereador Mirim e o Projeto Literário no qual 04 alunos de sua escola ficaram 

em primeiro lugar; aludiu sobre os vários talentos existentes nas escolas nos 

quais tem que ser incentivados; agradeceu a força que tem recebido por parte 

de todos e desejou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. A vereadora 

Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu 

com satisfação sobre a ampliação da escola municipal Dirceu Rovari que foi 

realizada com recursos financeiros do próprio município; comentou sobre os 

trabalhos que foram publicados no jornal, realizados tanto pelo Senhor 

Prefeito Municipal como também pelos vereadores em prol do município; 

aludiu sobre o Convite feito pela 1ª Dama Senhora Marisa Miyashiro, a todos 

os edis para estarem participando do 3º Festival de Natal que irá acontecer no 

dia 10 de dezembro do corrente ano; finalizou tecendo comentários a respeito 

do requerimento de abertura da CPI de autoria do edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, iniciou 

aludindo sobre a Moção de Pesar nº32/2011 de sua autoria e, justificou que 

sua ausência na sessão extraordinária, se deu porque o mesmo foi acompanhar 

o cortejo no enterro do pai do edil Valmir dos Santos; agradeceu a todos os 

edis por juntos terem enfrentado mais um ano letivo; fez algumas explanações 

sobre a política no geral e também sobre o trabalho realizado no município; 

finalizou desejando um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. O edil Dourivaldo 

de Rosa Moreira fez o uso da palavra, iniciou desejando um Feliz Natal e um 

Próspero Ano Novo a todos os presentes; parabenizou todos os edis pelo 

trabalho que juntos realizaram em prol do município; parabenizou também o 

Senhor Prefeito pelo empenho em fazer de Pedro de Toledo, uma cidade 

melhor; deixou registrado suas condolências ao edil Valmir dos Santos pelo 

falecimento de seu pai. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, 

desejou a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo; comentou sobre o 

calçamento da Av. Brasil; parabenizou a funcionária Adriana da Unidade 

Mista de Saúde pela sua atitude em ajudar a população utilizando o seu 

próprio veículo para levar pacientes até o médico. O edil Eliel Camilo das 

Neves solicitou ao Senhor Presidente por questão de ordem, que o mesmo 
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elaborasse uma Moção de Aplauso ao Sargento Moreira do Batalhão de 

Peruibe/SP, pelo seu desempenho e atitude, onde abordou juntamente com a 

Polícia Federal um tráfico de drogas na cidade de Peruibe, onde teve uma 

atuação implacável não deixando que os meliantes entrassem em fuga. (Foi 

dado o aparte ao edil Luiz de Lara Dias). O edil Valmir dos Santos solicitou 

ao Senhor Presidente 5 minutos pela liderança do Partido do PSDB, na qual o 

mesmo concedeu. O edil Valmir dos Santos, fez o uso da palavra, tornou 

público que solicitou o prédio da Câmara Municipal no dia 29 de dezembro do 

corrente ano à partir das 20h30min para a realização de uma reunião do 

partido. Terminado o temário livre, passou-se o Intervalo Regimental. 

Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência 

Social, Esportes e Turismo, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, 

Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando a matéria 

referente ao Projeto de Lei nº 38, de 29 de setembro de 2011 que “Estima a 

receita e fixa a despesa do município de Pedro de Toledo para o exercício de 

2012”, e Projeto de Lei nº 42, de 03 de novembro de 2011 que “Dispõe sobre 

a abertura de crédito adicional especial” devolução do recurso financeiro no 

valor de R$35.002,08 ao Ministério do Turismo; opinam favoravelmente pelas 

matérias em tela. Foi dispensada a leitura dos referidos projetos, foram 

discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por 

unanimidade pela edilidade (encaminham-se). As Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas examinando a 

matéria referente ao Projeto de Lei nº 41, de 03 de novembro de 2011 que 

“Dispõe sobre a contribuição financeira a Apae e dá outras providências”, e 

Projeto de Lei Complementar nº 39, de 29 de novembro de 2011 que “Cria 

cargos na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pedro de 

Toledo e dá outras providências”;  opinam favoravelmente pelas matérias em 

tela. Foi dispensada a leitura dos referidos projetos, foram discutidos e 

submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela 

edilidade (encaminham-se). As Comissões de Justiça e Redação, Obras, 
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Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 

43, de 03 de novembro de 2011 que “Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional especial” devolução de recurso financeiro no valor de R$ 41.187,37 

ao Ministério das Ciências e Tecnologia, opinam favoravelmente pela matéria 

em tela. O referido projeto foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

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

de Decreto Legislativo nº 18, de 02 de dezembro de 2011 de autoria da 

Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos seguintes membros: Eliel 

Camilo das Neves - Presidente; Dourivaldo de Rosa Moreira – Relator e 

Ramalho Ferreira de Figueiredo – Membro, que “Dispõe sobre a aprovação 

das Contas da Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2009”. O 

relatório final das contas do exercício de 2009 referente ao TC – 

315/026/2009, foi lido pelo relator – vereador Dourivaldo de Rosa Moreira. O 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi lido, opinando 

favoravelmente pela aprovação das contas municipais. O Projeto de Decreto 

Legislativo nº 18/2011, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. As Comissões de 

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

Assistência Social, Esportes e Turismo, conjuntamente reunidas examinando a 

matéria referente ao Projeto de Lei nº 46, de 06 de dezembro de 2011 que 

“Autoriza a Prefeitura Municipal a receber recursos oriundos da Secretaria de 

Turismo do Estado de São Paulo; 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). A Comissão de Justiça e Redação, examinando a matéria 

referente ao Projeto de Lei nº 45, de 06 de dezembro de 2011 que “Altera 

prazo para efetuar formalização de Termo de Opção do REFIS MUNICIPAL, 

criado através da Lei Municipal nº 1.255, de 19 de setembro de 2011”; opina 

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

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 
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edilidade (encaminha-se). Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais 

matéria para deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 

comunicou aos nobres edis que a partir do dia 16 de dezembro de 2011, 

entrarão em recesso. Encerrou-se a sessão às 23:30 horas. Para constar, eu 

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

Presidente.  

 


