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ATA: Aos dez dias do mês de Outubro de 2012, realizou-se a 15ª 

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 

vereadora Neide Hipolito solicitou a dispensa da leitura da ata da 

Sessão de26/09/2012, o pedido foi submetido à deliberação do 

Plenário, foi aprovado, a ata foi colocada em discussão e votação, 

foi  aprovada por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se 

ao Expediente: Oficio nº 806/2012 de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei n° 37, de 25 de 

Setembro de 2012 que “Estima a receita e fixa a despesa do 

município de Pedro de Toledo para o exercício de 2012”, foi lido 

e encaminhado as Comissões competentes.  Oficio nº 884/2012 

de autoria do Sr. Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei 

n° 38, de 05 de Outubro de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial”, no valor de R$ 60.000,00 para 

aquisição de equipamentos e mobiliários para o PSF, foi lido e 

encaminhado as Comissões competentes. Indicação nº 79/2012 

de autoria do vereador Valmir dos Santos, foi lido, encaminhado 

ao Chefe do Poder Executivo. Moção de Congratulação n° 

23/2012 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lida, colocado 

em discussão e votação aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Terminado o expediente passou-se ao Temário 

Livre. O vereador Ramalho Ferreira de Figueiredo iniciou sua fala 
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comentando sobre a eleição 2012 na qual parabenizou os 

candidatos eleitos, citou também sobre sua trajetória política 

nesses quatro anos nesta Casa de Leis, ao final agradeceu a todos 

e desejou boa sorte, disse ainda que estará a disposição dos 

munícipes e dos novos vereadores. A edil Neide Hipólito 

agradeceu primeiramente a Deus por esta vitoria, e também a 

todos os amigos e munícipes que acreditam no seu trabalho. A 

vereadora Elizabete Silva parabenizou todos  vereadores reeleitos 

e aludiu que ficara a disposição dos mesmos, caso os mesmos 

necessitem de sua ajuda e trabalho, ao longo da sua nova gestão. 

O edil Eliel Camilo das Neves parabenizou os vereadores 

reeleitos e eleitos, comentou sobre sua trajetória política, e disse 

que esperava um pouco mais de reconhecimento por parte dos 

eleitores pelo seu trabalho, deixou sua indignação, para aquelas 

pessoas que não tem coragem de concorrer a uma eleição, mas 

fazem um trabalho de modo a prejudicar aqueles que estão 

concorrendo. O vereador Jose Fausto de Oliveira, parabenizou  

todos  vereadores reeleitos, comentou sobre a ponte do 

Taquarussu que está em péssimo estado de conservação, correndo 

risco de desabar e causar um grave acidente. O edil Jose Lopes de 

Souza disse  aos vereadores que não foram reeleitos que esta Casa 

de Leis estará sempre de portas abertas para os mesmos, e que ele 

também ficara a disposição. O vereador Dourivaldo de Rosa 

Moreira, agradeceu a presença de todos, bem como a sua 

reeleição,  disse estar mais triste do que feliz, pela não reeleição 

dos companheiros desta legislatura, espera que tanto prefeito, 

quanto os vereadores façam um excelente trabalho na próxima 

gestão. Disse ainda da injustiça e falta de consideração dos 

eleitores com alguns dos vereadores desta gestão, que sempre 
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estiveram a disposição dos mesmos e nessa eleição não foram 

reconhecidos com os votos nas urnas, sem desmerecer os novos 

vereadores que virão. O edil Valmir dos Santos agradeceu a 

presença de todos, citou o trabalho de cada vereador, e seu 

inconformismo pela não reeleição destes, e claro sem o 

desmerecimento dos eleitos. Mas aqueles que não foram reeleitos 

devem sair com a certeza de dever e trabalho cumprido junto a  

população, e também estará sempre a disposição de todos. O edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira usando o tempo de 5 minutos pela 

liderança do DEM,  pediu que se faça constar em Ata, a união e o 

novo ciclo de amizade dos munícipes para com o DEM,  onde em 

reunião, passaram a conhecer pessoas que nem se imaginava 

passar a ser grandes companheiros, deixou seu agradecimento em 

nome de seu partido o DEM. Terminado o Temário Livre, foi 

dispensado o Intervalo Regimental, a seguir passou-se a  Ordem 

do Dia. A Comissão de Justiça e Redação, encaminhando a 

matéria referente ao Projeto de Resolução n° 27, de 26 de 

Setembro de 2012  que “Altera e acrescenta dispositivo a 

Resolução n° 01/99 e dá outras providencias”,   opinam 

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

e submetido a deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de 

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

Saude, Assistência Social, Esporte e Turismo, conjuntamente 

reunidas, examinando a matéria referente ao Projeto de Lei n° 36, 

de 24 de Setembro de 2012  que “Dispõe sobre a abertura de 

credito adicional especial” no valor de R$ 2.552,00 despesa de 

concessão de subvenção social em favor da entidade APAE, o 

Projeto foi discutido e submetido a deliberação do Plenário, foi 



 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 

Estado de São Paulo 

 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a 

todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 24 de 

Outubro do corrente ano ás 20h00min horas. O Senhor Presidente 

encerrou a sessão às 21h10min. Para constar, eu Secretário lavrei 

a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 


