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ATA: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2011, realizou-se a 2º 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 Eliel Camilo das Neves solicitou 

a dispensa da leitura da ata do dia 02.02.11, foi submetida à deliberação do 

Plenário, foi colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade 

pela edilidade. A ata do dia 08.02.11 foi lida, discutida e submetida à 

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

seguir passou-se ao Expediente: Ofício nº 102/2011 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal encaminha projeto de lei para substituição – Projeto de Lei 

nº 15, de 08 de fevereiro de 2011 que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 

empresa de transporte de estudantes universitários e dá outras providências” 

foi lido e encaminhado à Ordem do Dia; Ofício nº 121/2011 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 09, de 28 de janeiro 

de 2011 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de 

R$150.000,00 destinada para execução de obras e infra estrutura urbana e 

reurbanizada da Av. Brasil – Quadra III, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Ofício nº 122/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

encaminha o Projeto de Lei nº 10, de 28 de janeiro de 2011 que “Dispõe sobre 

a abertura de crédito adicional especial” no valor de R$ 809.458,30 destinado 

a reconstrução da ponte do Bracinho no Bairro São Lourencinho e 

recuperação de encosta da Av. São José, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Ofício nº 128/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

encaminha o Projeto de Lei nº 11/2011 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial” no valor de R$195.700,00 destinado a execução de 

pavimentação em blocos de concreto sextavado das ruas Prefeito João Camilo 

Alves Ferreira e Armando Ibrahim – bairro Vila Guarani e drenagem da Rua I 

do bairro Jardim Caju e Rua Lino Batista do bairro Vila Batista, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 130/2011 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 12, de 14 de 

fevereiro de 2011 que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a 

secretaria de estado e turismo”, no qual o edil Eliel Camilo das Neves 

solicitou que o projeto fosse colocado na Ordem do Dia, o pedido foi 



 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 

Estado de São Paulo 
 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade. Projeto de Lei nº 14, de 15 de fevereiro de 2011 de autoria do nobre 

edil Luiz de Lara Dias, que “Institui as cores oficiais do município e dá outras 

providências”, 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 05/2011 de 

autoria dos vereadores, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

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

Requerimento nº 06/2011 de autoria do edil Luiz de Lara Dias, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 07/2011 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 nº s 23 e 24/2011 de autoria do nobre edil Valmir 

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

Executivo). Indicação nº 25/2011 de autoria do nobre edil Luiz de Lara Dias, 

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

nº 26/2011 de autoria da nobre vereadora Elizabete Silva, foi lida, ciente a 

Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 27/2011 de 

autoria do nobre edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos, comentou sobre as verbas liberadas ao 

nosso município; aludiu sobre as obras da cidade e a má execução por parte 

das empresas que são responsáveis pela realização das mesmas; comentou que 

esteve nos bairros:  Braço do Meio e Marianos verificando as condições das 

estradas rurais e confessou que a situação não é das melhores, mas o projeto 

em sim é muito bom, e finalizou aludindo também sobre as outras obras 

importantes que serão realizadas no município. O edil Ramalho Ferreira de 

Figueiredo fez o uso da palavra, comentou que esteve juntamente com o edil 

José Fausto de Oliveira na obra dos bairros do Braço do Meio e Marianos e 

que os problemas estão ocorrendo devido um desencontro de dados, ou seja a 

prática não está de acordo com os dados técnicos, mas ainda assim, está sendo 

muito bem realizada. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavras, 

agradeceu à presença de todos; iniciou aludindo sobre a saúde no nosso 
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município e, na oportunidade fez a leitura de uma publicação com relação à 

saúde, onde explanou a mesma; comentou que no dia 25 de março haverá um 

mutirão de limpeza em combate ao mosquito da dengue; aludiu que o edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira confirmou que os equipamentos para o 

funcionamento do Postinho da Vila Sorocabana já estão comprados e o 

mesmo estará funcionando em breve. (Foi dado o aparte ao vereador Eliel 

Camilo das Neves). O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu 

à presença de todos; comentou sobre as Comissões que estão trabalhando 

muito; comentou sobre a obra que está sendo realizada no bairro de Manoel da 

Nóbrega; comentou sobre as proposituras de sua autoria; comentou sobre os 

convênios que estão sendo liberados; aludiu que o postinho de saúde da Vila 

Sorocabana será equipado; citou que estará fiscalizando as obras que estão 

sendo realizadas na cidade; pediu para deixar registrado o seu agradecimento à 

Sra. Lú Alckmin pela doação feita ao Fundo Social do nosso município; 

aludiu sobre a propositura de autoria da vereadora Neide Hipólito com relação 

à arrumação dos boxes da rodoviária; parabenizou o Sr. Presidente pelos 

equipamentos instalados nesta Casa de Leis para dar um melhor conforto aos 

edis. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, convidou os 

edis e demais presentes para entrega de certificado de conclusão do curso de 

transporte escolar no dia 18 de fevereiro do corrente ano às 19:00 horas; 

comentou sobre as propositura de sua autoria; aludiu sobre as verbas liberadas 

para beneficiar o município, na qual o edil explanou que não está vendo 

nenhum progresso, inclusive, as equipes do Executivo precisam estar mais 

atentas às necessidades do município; comentou sobre a cascalheira; 

comentou sobre o Projeto de Lei nº 12/11 – Convênio com a Secretaria de 

Turismo no valor de R$30.000,00 e citou sobre as demais verbas liberadas. O 

Senhor Presidente solicitou ao vice-presidente que ocupasse sua cadeira para 

poder fazer o uso da Tribuna. O edil Luiz de Lara Dias fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; comentou sobre a situação em que se encontra 

a cidade, sendo que várias verbas são liberadas para beneficiar a mesma; 

aludiu que o Sr. Prefeito não é incompetente, mas sim a equipe técnica que o 

auxilia; comentou sobre a obra do calçamento da Av. Brasil que está sendo 

mal executada; como também citou sobre as demais obras realizadas no 

município; aludiu sobre os projetos que entram em caráter de urgência mas 

sempre faltando a documentação necessária, estando assim em desacordo com 

o Regimento Interno; explanou sobre o Projeto de Lei nº 12/11 – Convênio 
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com a Secretaria de Turismo no valor de R$30.000,00, que também não está 

respeitando os prazos legais e ainda faltando informações; aludiu ainda que 

90% dos projetos que entram na Casa estão errados. (Foi dado o aparte ao 

vereador Dourivaldo de Rosa Moreira). O edil José Lopes de Souza fez o uso 

da palavra, solicitou ao Sr. Presidente que encaminhe um ofício à diretora de 

Departamento de Educação com relação à obra na escola Agnello Leandro 

Pereira, pedindo esclarecimentos do motivo pelo qual a obra está atrapalhando 

o andamento das aulas; convidou os demais edis para juntos fazerem uma 

vistoria nas estradas do Braço do Meio e Marianos; comentou sobre as obras 

realizadas no município que são iniciadas e não são concluídas; comentou 

sobre a reclamação dos taxistas referente as vans que estão circulando pela 

cidade.(Foi dado o aparte à vereadora Elizabete Silva). Terminado o temário 

livre, passou-se o Intervalo Regimental. Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem 

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

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 

02, de 12 de janeiro de 2011 que “Autoriza o Poder Executivo a pagar aluguel 

de imóvel da cidade de Itariri, para abrigamento de crianças e adolescentes e 

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

dispensado a leitura do referido projeto, foi discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação, Educação, Cultura, 

Saúde, Assistência Social, Esporte e Turismo, conjuntamente reunidas 

examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 03, de 12 de janeiro de 

2011 que “Altera dispositivo da Lei 692 de 24 de novembro de 1995 – 

Conselho Tutelar e dá outras providências”, opinam favoravelmente pela 

matéria em tela. O referido projeto foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte e Turismo 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 

15, de 08 de fevereiro de 2011 que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 

empresa de Transporte de estudantes universitários e dá outras providências”, 

opinam favoravelmente pela matéria em tela. Foi dispensado a leitura do 

referido 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, Educação, Cultura, Saúde, 
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Assistência Social, Esporte e Turismo conjuntamente reunidas examinando a 

matéria referente ao Projeto de Lei nº 12, de 14 de fevereiro de 2011 que 

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado e 

Turismo”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. Foi dispensado a 

leitura do referido projeto, foi discutido e submetido à deliberação do 

Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade, o edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira solicitou ao Sr. Presidente que fosse feita a leitura do parecer 

técnico do projeto, o pedido foi 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 10 de março do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo 

mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às 23:00 horas. Para 

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

Senhor Presidente.  
 

 


