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ATA: Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2012, realizou-se a 1º 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 José Lopes de Souza solicitou a 

dispensa da leitura das atas dos dias 07.12.11, 22.12.11, 27.01.12, 31.01.12 e 

13.02.12, foram submetidas à deliberação do Plenário, foram aprovadas por 

unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Ofício nº 

046/2012 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de 

Lei nº 05, de 18 de janeiro de 2012 que “Dispõe sobre abertura de crédito 

adicional especial”, no valor de R$101.238,57 destinado à aquisição d 

equipamento para a Creche Municipal, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Ofício nº 067/2012 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

encaminha Projeto de Lei Complementar nº 01, de 25 de janeiro de 2012 que 

“Cria o cargo de Assessor de Obras do Departamento de Obras, Viação e 

Serviços Municipais e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes. Ofício nº 077/2012 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 11, de 26 de janeiro de 2012 que 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, no valor de 

R$91.500,00 destinado ao Programa Água é Vida, foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes. Ofício nº 078/2012 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 12, de 26 de janeiro de 2012 que 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, no valor de 

R$527.255,11 destinado ao Sistema de Esgotamento Sanitária, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Projeto de Resolução nº 23/2012 de 

autoria do vereador Luiz de Lara Dias que “Dispõe sobre a concessão de cesta 

básica aos funcionários da Câmara Municipal de Pedro de Toledo”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Projeto de Resolução nº 24/2012 de 

autoria do vereador Dourivaldo de Rosa Moreira que “Dispõe sobre a abertura 
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de Comissão Parlamentar de Inquérito e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado à Ordem do Dia.  Requerimentos nºs. 01 e 04/2012 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). 

Requerimento nº 07/2012 de autoria do edil Luiz de Lara Dias, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi reprovado pela maioria 

(arquive-se). Requerimentos nºs 05 e 06/2012 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). 

Requerimento nº 02/2012 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 03/2012 de 

autoria da vereadora Elizabete Silva, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Indicações nºs. 01 a 05/2012 de autoria do nobre edil Valmir 

dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicações nºs. 06, 10, 11, 15, 16 e 17/2012 de autoria da nobre 

vereadora Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 07 a 09/2012 de autoria do nobre 

edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe 

do Poder Executivo). Indicações nºs. 12 a 14/2012 de autoria da nobre 

vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 18/2012 de autoria do nobre edil 

Eliel Camilo das Neves, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Moção de Congratulação nº 01/2012 de autoria do nobre 

edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lida, discutida e dispensada a votação 

da moção ora proposta (encaminha-se). Ofício nº 315/11 de autoria da 

Diretora do Departamento de Educação do município que encaminha resposta 

ao Ofício oriundo desta Egrégia Casa de Leis, foi lido, ciente a Casa. (arquive-

se). O Sr. Presidente solicitou que fosse feito a inversão da Ordem do Dia para 

o Expediente. O pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado 
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por unanimidade pela edilidade. Passou-se o Intervalo Regimental. Reaberta a 

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

examinando a matéria referente ao Projeto de Resolução nº 24, de 15 de 

fevereiro de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de Comissão Parlamentar de 

Inquérito e dá outras providências”, opinam favoravelmente pela matéria em 

tela. O referido projeto foi lido, discutido e colocado em votação nominal, no 

qual os edis: Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim; José Lopes de Souza, 

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

Oliveira, votou sim; Elizabete Silva, votou não, Valmir dos Santos, votou não; 

Neide Hipólito, votou sim, e Eliel Camilo das Neves, votou não, ficando então 

o Projeto de Resolução nº 24/2012 aprovado por 05 (cinco) votos favoráveis. 

O Sr. Presidente escolheu os membros para fazerem parte da Comissão. A 

Comissão Parlamentar de Inquérito ficou assim composta: o vereador 

Dourivaldo de Rosa Moreira para Presidente, e, os vereadores Ramalho 

Ferreira de Figueiredo, Eliel Camilo das Neves e a vereadora Neide Hipólito, 

para membros. Terminado a Ordem do Dia passou-se ao Temário Livre. A 

vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 

aludiu sobre sua trajetória nesta gestão e sobre suas expectativas para esse 

ano. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos, comentou que ficou muito contente com a visita do Senhor 

Cláudio Ribeiro (Ministro das Minas e Energias) no dia 13 de fevereiro do 

corrente ano nesta Casa de Leis para tratar do Programa Luz para Todos do 

Governo Federal; comentou sobre o Projeto de Lei para contratação de 

assessores para os vereadores, aludiu que a população não tem conhecimento 

que os assessores desta Casa foram exonerados devido ao apontamento do 

Tribunal de Contas, onde gostaria que os mesmos tivessem conhecimento dos 

fatos. (Foi dado o apartes aos edis Luiz de Lara Dias e José Lopes de Souza). 

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

comentou sobre as proposituras de sua autoria; aludiu com indignação sobre a 

questão das estradas rurais municipais; explanou que em geral muita coisa está 

sendo realizada, mas ainda assim, há muito o que fazer no município; 
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comentou que está trabalhando para somar em prol da cidade. O edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, teceu comentários a 

respeito dos assessores onde os mesmos não foram exonerados devido ao 

apontamento do Tribunal de Contas e sim porque não foi feito um impacto 

financeiro pelo contador e, por isso foi preciso recuar para que não viesse a 

dar problemas futuros para a Egrégia Casa de Leis; aludiu ser favorável à 

contratação dos assessores e explanou seus motivos. A vereadora Elizabete 

Silva fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; citou que nesse 

recesso a cidade teve a presença ilustre do Secretário de Turismo Sr. Márcio 

França, que trouxe sugestões de turismo para o município; houve também a 

visita do Deputado Federal Nelson Marquezelli no Centro Comunitário; aludiu 

sobre o muro da escola municipal Agnello Pereira Leandro que caiu devido às 

fortes chuvas; finalizou pedindo ao Senhor Presidente que providencie a 

compra de um carro novo, pois o atual está em péssimas condições. O edil 

Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, iniciou desejando um 

bom retorno a todos; comentou sobre a questão dos assessores dos vereadores; 

teceu comentários a respeito da propositura de sua autoria. Terminado o 

temário livre, 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 29 de fevereiro do corrente ano ás 20:00 horas. Não 

havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às 22h50 

horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por 

mim e pelo Senhor Presidente.  

 


