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ATA: Aos catorze dias do mês de setembro de 2011, realizou-se a 14º 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. O edil José Lopes de Souza 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 710/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

encaminha o Projeto de Lei nº 34, de 02 de setembro de 2011 que “Autoriza o 

poder executivo municipal a conceder suplementação da subvenção social à 

APAE dá outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Ofício nº 739/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

encaminha o Projeto de Lei nº 35, de 13 de setembro de 2011 que “Altera o 

artigo 1º da Lei 1.226 de 2009 de fevereiro de 2011”, foi lido e encaminhado 

às Comissões Competentes. Ofício nº 744/2011 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 36, de 13 de setembro de 2011 

que “Autoriza concessão de serviço público de transporte de passageiros e dá 

outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 

Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 01/2011. Projeto de 

Resolução nº 20, de 14 de setembro de 2011 de autoria da vereadora Elizabete 

Silva que “Institui o programa Câmara Municipal na Escola”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Requerimento nº35/2011 de autoria 

da vereadora Neide Hipólito, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

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

Requerimentos nºs36 e 37/2011 de autoria do edil Valmir dos Santos, foram 

lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por 

unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Requerimentos nº338 a 40/2011 

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). Indicação nº108/2011 de autoria da nobre vereadora Neide 

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

Indicação nº109/2011 de autoria do nobre edil José Lopes de Souza, foi lida, 

ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs110 
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e 111/2011 de autoria do nobre edil José Fausto de Oliveira, foram lidas, 

ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação 

nº112/2011 de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº113/2011 de 

autoria da nobre vereadora Elizabete Silva, foi lida, ciente a Casa (encaminha-

se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº 23/2011 de autoria do 

nobre edil Valmir dos Santos e das vereadoras Neide Hipólito e Elizabete 

Silva, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada 

por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de Pesar nº 24/2011 

de autoria do nobre edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lida, discutida e 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº 25/2011 de autoria do 

nobre edil Valmir dos Santos e das vereadoras Neide Hipólito e Elizabete 

Silva, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada 

por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O Sr. Cláudio Luiz Pereira 

protocolou nesta Egrégia Casa de Leis no dia 06 de setembro do corrente ano, 

uma denúncia contra o edil Eliel Camilo das Neves, 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 à presença de todos; 

comentou que todos os edis estão trabalhando muito, e entre as proposituras 

feitas, algumas são atendidas e outras não e, por isso são alvos de tantas 

críticas; ressaltou a importância da participação da população nas sessões da 

Câmara. O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, endossou as 

palavras da vereadora Neide Hipólito com relação às proposituras dos 

vereadores, e aproveitou para expor sobre a demora do Executivo em 

responder as mesmas; aludiu sobre as estradas rurais que estão em estado 

precário; finalizou aludindo com indignação que os pedidos que são feitos por 

esta Casa para o Executivo, na maioria não são cumpridos. A vereadora 

Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; teceu 

comentários e explanou a respeito do Projeto de Resolução nº 20, de 14 de 

setembro de 2011 de sua autoria. (Foi dado o aparte ao edil Luiz de Lara 

Dias). O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, agradeceu 

a presença de todos; teceu comentários a respeito da Moção de Pesar nº 

24/2011 de sua autoria; aludiu sobre a precariedade da saúde em nosso 

município; endossou as palavras da vereadora Elizabete Silva com relação ao 

Projeto de Resolução e, parabenizou a mesma pela iniciativa; aludiu com 



 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 

Estado de São Paulo 
 

indignação o estado crítico em que se encontra a política no nosso país; 

comentou sobre a importância de se trabalhar para o crescimento da cidade e 

não o beneficiamento de si mesmo, derrubando uns aos outros; finalizou 

deixando sua revolta com o rumo em que a política está tomando. O edil 

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

tecendo comentários a respeito da denúncia contra o vereador Eliel Camilo 

das Neves, protocolada nesta Casa; deixou claro que é a favor do funcionário 

público e que os fatos tem que ser apurados; parabenizou a iniciativa e 

endossou as palavras da vereadora Elizabete Silva com relação ao Projeto de 

Resolução nº20/2011; aludiu que a população precisa vir mais nas sessões 

para saberem o que está acontecendo. O edil Eliel Camilo das Neves fez o uso 

da palavra, agradeceu à presença de todos; comentou sobre a denúncia e o 

protesto contra a sua pessoa, onde foi alegado, perseguição política, 

favoritismo, etc; fez um pequeno resumo sobre sua trajetória na cidade e as 

dificuldades, alegou que não é de agora que vem lutando em benefício dos 

trabalhadores, explanou que seu jeito de fazer política, é se unir às pessoas 

para a realização do bem comum; aludiu que jamais perseguiu ou prejudicou 

alguém; finalizou aludindo que está com a consciência tranqüila. O edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, iniciou explanando sobre o 

decoro parlamentar, onde muitos dizem coisas indevidas, sem ter noção do seu 

real significado; aludiu sobre o estado precário da saúde no nosso município, 

onde relatou alguns fatos ocorridos e que poderiam ter sido evitados, entre 

eles, o acidente com a van que transportava pacientes para o tratamento 

médico, no qual infelizmente tivemos entre feridos duas pessoas que 

chegaram a óbito; questionou com indignação o porque que os carros de 

passeio do Executivo estão com os pneus novos enquanto os carros do Pronto 

Socorro que transportam a população estão com os pneus carecas; comentou 

sobre as estradas rurais que também estão em péssimas condições; pediu 

permissão para o Sr. Presidente para poder ler as duas denúncias que foram 

protocoladas nesta Casa pelo funcionário da Prefeitura Sr. Cláudio. O edil 

José Lopes de Souza fez o uso da palavra, parabenizou o edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira pela conclusão da CPI com relação à negligência do Pronto 

Socorro; parabenizou o Projeto de Resolução da vereadora Elizabete Silva; 

endossou as palavras do edil Dourivaldo de Rosa Moreira com relação ao 

estado precário dos carros do Pronto Socorro. (Foi dado o aparte ao edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira). A vereadora Elizabete Silva, pediu ao Sr. 
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Presidente, cinco minutos pela liderança do partido do PSB, no qual foi 

permitido pelo Sr. Presidente. A vereadora Elizabete Silva, fez o uso da 

palavra, aludiu que o seu partido é a favor das manifestações e com relação às 

vítimas do acidente com a van, alegou que o Executivo está dando a 

assistência necessária a todas as vítimas. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira, 

pediu ao Sr. Presidente, cinco minutos pela liderança do partido do DEM, no 

qual foi permitido pelo Sr. Presidente. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira, fez 

o uso da palavra, aludiu que o Executivo não está providenciando até agora 

nada, inclusive está orientando as vítimas a entrarem com processo de 

indenização. O edil Eliel Camilo das Neves, pediu ao Sr. Presidente, cinco 

minutos pela liderança do partido do PT, no qual foi permitido pelo Sr. 

Presidente. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da palavra, aludiu 

fazendo uma comparação de dinheiro mal gasto entre a gestão passada com a 

gestão atual, onde relatou alguns fatos ocorridos no qual chegou a conclusão 

de que não vê o mal uso do dinheiro público nesta administração (Foi dado o 

aparte ao edil Ramalho Ferreira de Figueiredo). Não havendo mais nada a 

tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou-os para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 28 de setembro do corrente ano 

ás 20:00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:35 horas. Para 

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

Senhor Presidente.  

 

 
 

 

 


