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ATA: Aos quinze dias do mês de Agosto de 2012, realizou-se a 11ª 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 Luiz de Lara Dias. Secretariam os edis 1º Secretário Valmir 

dos Santos, por conta do atraso do edil José Lopes de Souza e 2º Secretário 

Dourivaldo de Rosa Moreira. Com a presença da maioria da edilidade. A 

seguir o Senhor Presidente deu início à sessão. O edil vereador Eliel  Camilo 

das Neves solicitou a dispensa da leitura das atas das Sessões de 20/06/2012 e 

01/08/2012, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, as atas foram 

colocadas e discussão e votação, foram  aprovadas por unanimidade pela 

edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Oficio nº 542/2012 de autoria do 

Sr. Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei n° 32, de 20 de Junho de 

2012 que “Autoriza a concessão de serviços funerários e dá outras 

providencias”, foi lido e encaminhado às Comissões competentes. Oficio n° 

627/2012 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei 

n° 34, de 30 de Julho de 2012 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

escoamento do esgoto à rede coletora publica e dá outras providências”, foi 

lido e encaminhado a Ordem do Dia. Oficio n° 669/2012 de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei n° 35, de 13 de Agosto de 

2012 que “Concede correção salarial e dá outras providencias”, lido e 

encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de Lei n° 33/2012 de autoria da Mesa 

Diretora “Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Municipio de 

Pedro de Toledo para a legislatura 2013/2016 e dá outras  providencias”, foi 

lido e encaminhado às Comissões Competentes. Projeto de Resolução n° 

26/2012 de autoria da Mesa Diretora “Fixa o subsidio dos vereadores do 

município de Pedro de Toledo para a legislatura 2013/2016 e dá outras 

providencias”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 

Requerimento Interno de autoria do edil Luiz de Lara Dias “Justicativa de 

ausência em sessão” foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, 

foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicação nº 
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65/2012 de autoria dos vereadores José Fausto de Oliveira e Ramalho Ferreira 

de Figueiredo, foi lida, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicações nºs 66 e 67/2012 de autoria do edil José Fausto de 

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

Executivo). Indicação nº 68/2012 de autoria do vereador Valmir dos Santos, 

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

de Pesar n°s 14 e 15/2012 de autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidas, 

discutidas e dispensadas à votação da moção ora proposta (encaminham-se). 

Moção de Congratulação n° 16 /2012 de autoria do edil Valmir dos Santos, 

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

(encaminham-se). Parecer da Comissão de Justiça e redação referente ao 

pedido de abertura de comissão de investigação e processante, trata-se de 

denuncia para apuração de infração político e administrativa requerido pela 

munícipe Micaele Mascarenhas Dias, contra o vereador e presidente da 

Câmara Municipal Sr. Luiz de Lara Dias, foi lido e ciente a Casa (arquiva-se). 

Oficio oriundo da Empresa Telefônica encaminha resposta, foi lido ciente a 

Casa(Arquiva-se). Oficio do Departamento de Estrada e Rodagem, encaminha 

resposta do requerimento nº 21/2012, foi lido, ciente à Casa(Arquiva-se). 

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

Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos na sessão, 

congratulou os candidatos a vereadores, desejando boa sorte a todos, enfatizou 

seu trabalho e que ao longo de seu mandato nunca negou nenhum pedido feito  

pela população. Em seguida com o uso da palavra o vereador Eliel Camilo das 

Neves, destacou a proximidade das eleições, e  seu trabalho ao longo de seu 

mandato, mencionou a pequena presença dos munícipes as Sessões da 

Câmara, e gostaria de maior numero de publico presente, para uma melhor 

avaliação do desempenho dos trabalhos dos Vereadores. Citou o absurdo das 

transferências de títulos de   eleitores. Mencionou a legalidade do aumento dos 

subsídios dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito que está dentro da Lei, e de 

acordo com o aumento da população do município. Com o uso da palavra o 

edil Jose Fausto de Oliveira, ratificou a autoria de sua propositura, da falta de 
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manutenção nas estradas vicinais, sendo que existem as maquinas para 

execução dos serviços, e até o presente momento pouco se fez para a melhoria 

das mesmas. Fazendo uso da palavra o Edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, 

agradeceu a presença de todos os presentes, destacando a proximidade da 

eleição 2012 e o trabalho dos atuais vereadores, e Prefeito que sempre 

estiveram a disposição dos municipes. A vereadora Elizabete Silva 

cumprimentou a todos os presentes, e dizendo que mesmo com a ausência do 

publico nas sessões, eles estão atentos ao trabalho dos vereadores, pelas redes 

sociais, e sabem sim o desempenho de cada vereador em seu mandato, e 

fazem muitos comentários, bons e ruins. Disse ainda que as estradas vicinais 

do municipio devem sim, ficarem em um ótimo estado, pois a Prefeitura 

conseguiu 02 tratores para a melhoria delas, e que os vereadores devem 

cumprir seu papel até o final de seu mandato. Em seguida o edil Jose Lopes de 

Souza pediu desculpas pelo atraso, devido a paralisação na rodovia em que 

trafegava, pelo grande fluxo de caminhões, daí o atraso. O vereador Valmir 

dos Santos,  agradeceu a presença de todos, e parabenizou todos os candidatos 

a Eleição, e ao trabalho da atual gestão de vereadores, e que não é possível 

agradar a todos os munícipes, mas que muito se trabalhou nesta gestão de 

vereadores. Parabenizou a Educação do município de Pedro de Toledo, pelo 

resultado de aprovação do Indice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, 

que ficou acima da média nacional, que temos muito a agradecer o trabalho 

dos professores do município. Já que Pedro de Toledo atingiu o índice maior 

que muitos municípios do Vale do Ribeira. Fez elogios também ao trabalho e 

a honestidade de todos os vereadores da atual gestão, e que não é possível 

atender a todos munícipes, pois nem tudo esta ao alcance dos vereadores, pois 

devem obedecer os limites estabelecidos por Lei, deixou também registrado 

sua indignação com relação ao trabalho que está sendo feito junto ao Esporte 

de Pedro de Toledo. Em seguida o Presidente Luiz de Lara Dias, também fez 

elogios a atual gestão de vereadores, salientou a importância do trabalho em 

conjunto do Poder Executivo com o Legislativo Municipal, pois sem a 

autorização Legislativo nenhuma obra seria concluída, disse ainda das varias 
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obras conquistadas por parte dos vereadores e prefeito. Em seguida o vereador 

Eliel Camilo das Neves, fazendo uso do tempo da liderança do partido iniciou 

informando que esteve na cidade de Registro/SP., conseguindo junto ao 

Senador Eduardo Suplici e Deputado Estadual Simão Pedro, onde os dois se 

colocaram a disposição ambos os gabinetes para atendimento e apoio ao 

município de Pedro de Toledo. Citou o programa do Governo Federal “Luz 

Para Todos”, deixou de ser um programa e passou a ser Lei Federal onde 

todos mediante Cadastramento, tem direito de se beneficiar. Tambem fazendo 

uso do tempo da liderança do partido o edil Valmir dos Santos, comentou 

sobre o PSDB e seus Filiados em Pedro de Toledo, e a aquisição dos diversos 

veículos do município, conseguidos junto as Secretarias de Governo Estadual 

e Federal. E o turismo no município que devem-se divulgar para toda a 

população, parabenizou ainda o município pelo Projeto das Casas Populares, 

que em breve serão iniciadas as obras.Terminado o temário livre, o Senhor 

Presidente Luiz de Lara Dias consultou o Plenário para a dispensa do Intervalo 

Regimental, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se 

a Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei 

Projeto de Lei n° 34, de 30 de Julho de 2012 que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de escoamento do esgoto à rede coletora publica e dá outras 

providências”, opinam favoravelmente a matéria em tela. Foi dispensada a 

leitura do Projeto, foi  discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

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

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas 

examinando a matéria referente ao Projeto de Lei n° 35, de 13 de Agosto de 

2012 que “Concede correção salarial e dá outras providencias”, o edil Valmir 

dos Santos pediu vista do Projeto, o pedido foi submetido à deliberação do 

Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade, foi concedida a Vista 

do Projeto. Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais matéria para 

deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a 
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todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 29 de Agosto do 

corrente ano ás 20h00min 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. 

 


