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ATA: Aos catorze dias do mês de março de 2012, realizou-se a 3º Sessão 

Ordinária do 4º 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. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo 

solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, foi submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. A 

seguir passou-se ao Expediente: Ofício nº 167/2012 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 15, de 29 de fevereiro de 2012 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 199/2012 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 16, de 08 de março de 

2012 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Projeto de Lei Complementar nº 

02/2012 de autoria da mesa que “Altera dispositivo da Lei Complementar nº 

19, de 31 de dezembro de 1997 e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Resolução nº 25/2012 de autoria da 

mesa que “Dispõe sobre o reajuste anual da remuneração dos servidores da 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo”, foi lido e encaminhado à Ordem do 

Dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 19/2012 de autoria da vereadora 

Elizabete Silva que “Concede título de cidadão honorário de Pedro de Toledo 

a seguinte pessoa que menciona”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Requerimento Interno de autoria do edil José Fausto de 

Oliveira, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 

12/2012 de autoria do edil Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Indicações nºs. 31, 32 e 33/2012 de autoria do edil 
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Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicação nº 30/2012 de autoria da vereadora Elizabete 

Silva, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). 

Ofício nº 143/2012 oriundo da Artesp que encaminha resposta de 

requerimento nº 46/11, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 214/12 

oriundo da Prefeitura Municipal que encaminha resposta de requerimento nº 

01/12, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 215/12 oriundo da 

Prefeitura Municipal que encaminha resposta de requerimento nº 02/12, foi 

lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 216/12 oriundo da Prefeitura 

Municipal que encaminha resposta de requerimento nº 04/12, foi lido, ciente a 

Casa (arquive-se). Ofício nº 217/12 oriundo da Prefeitura Municipal que 

encaminha resposta de requerimento nº 05/12, foi lido, ciente a Casa (arquive-

se). Ofício nº 218/12 oriundo da Prefeitura Municipal que encaminha resposta 

de requerimento nº 06/12, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 219/12 

oriundo da Prefeitura Municipal que encaminha resposta de requerimento nº 

12/12, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Terminado o expediente passou-se 

ao Temário Livre. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, agradeceu 

a presença de todos, parabenizou o evento “Mulheres em Ação”; fez um 

resumo sobre o trabalho que realizou nesses últimos 03 (três) anos. O edil 

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

iniciou aludindo que está feliz por algumas realizações que conseguiu obter 

durante o seu mandato, a maioria delas através de emendas feitas aos 

deputados; comentou sobre o evento do “Dia Internacional da Mulher” e 

também sobre a iluminação da ponte sobre o Rio Itariri, adquirida através do 

Deputado Federal Devanir Ribeiro, entre outras; teceu comentários a respeito 

do requerimento nº05/2012 de autoria do edil Dourivaldo de Rosa Moreira, 

onde a Prefeitura esclareceu que a empresa responsável pela obra e a Caixa 

Econômica Federal se responsabilizaram pela troca do material, desmentindo 

assim vários boatos ocorridos na cidade. O edil José Fausto de Oliveira fez o 

uso da palavra, comentou sobre as obras do município com relação a 
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pavimentação das vias e estradas, e aludiu que o Executivo não está 

cumprindo as normas conforme está descrito na planilha do projeto. O edil 

Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 

comentou sobre as proposituras de sua autoria; comentou sobre as obras do 

município que não estão sendo concluídas; aludiu sobre a inauguração da 

ponte; comentou sobre a resposta do requerimento de sua autoria com relação 

aos atrasos dos ônibus da Empresa Intersul; parabenizou o Senhor Anderson 

Muniz mais conhecido como “Kenken”, pelo campeonato de futsal na qual o 

time do mesmo foi campeão; comentou que os pedidos dos vereadores estão 

sendo atendidos.  A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu 

a presença de todos; convidou todas as mulheres para participarem do 

“Programa Mulheres em Ação” que acontecerá no dia 16 de março do corrente 

ano no Centro Comunitário; teceu comentário a respeito das proposituras de 

sua autoria. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, 

parabenizou o Dia Internacional da Mulher; comentou sobre a Artesp; 

parabenizou o Senhor Prefeito pela iluminação na ponte do Rio Itariri; 

comentou sobre o calçamento da Avenida Brasil referente a troca dos pisos; 

parabenizou o Coordenador de Esporte Senhor Paulo Eduardo pelo bom 

trabalho que vem desempenhando no município. O edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira fez o uso da palavra, comentou sobre as proposituras de sua autoria 

que entraram na sessão passada, na qual pediu ao Senhor Presidente que 

interceda junto ao Executivo para que envie a resposta do requerimento 

conforme o que foi solicitado. O edil José Lopes de Souza fez o uso da 

palavra, teceu comentários a respeito da Unidade Mista de Saúde do 

município que continua em estado precário; aludiu sobre a iluminação da 

ponto do Rio Itariri; finalizou comentando sobre o calçamento da Avenida 

Brasil. Terminado o temário livre, o Senhor Presidente consultou aos nobres 

edis sobre a dispensa do Intervalo Regimental, foi aprovado por unanimidade 

pela edilidade. Passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas examinando a matéria 
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referente ao Projeto de Lei Complementar nº 02, de 14 de março de 2012 que 

“Altera dispositivo da Lei Complementar nº 19, de 31 de dezembro de 1997 e 

dá outras providências” opinam favoravelmente pela matéria em tela. Foi 

dispensada a leitura do referido projeto, foi discutido e colocado em votação 

nominal, no qual os edis: Neide Hipólito, votou sim, Eliel Camilo das Neves, 

votou sim, José Fausto de Oliveira, votou sim; Ramalho Ferreira de 

Figueiredo, votou sim; Elizabete Silva, votou sim, Valmir dos Santos, votou 

sim; José Lopes de Souza, votou sim; Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim; 

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

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente 

reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Resolução nº 25, de 14 

de março de 2012 que “Dispõe sobre o reajuste anual da remuneração dos 

servidores da Câmara Municipal de Pedro de Toledo”; 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). Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais 

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

convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 28 de março 

do corrente ano ás 20h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 

22h00min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente.  
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