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ATA: Aos vinte dias do mês de Junho de 2012, realizou-se a 10ª 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 José 

Lopes de Souza e 2º Secretário Dourivaldo de Rosa Moreira. Com a presença 

total da edilidade. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira, por questão de ordem 

solicitou que constasse em ata o atraso de 10 minutos para o inicio da sessão, 

ou seja, a mesma iniciou-se às 20:10 horas. A seguir o Senhor Presidente deu 

início à sessão. O edil vereador Ramalho Ferreira de Figueiredo solicitou a 

dispensa da leitura da ata da Sessão anterior, o pedido foi submetido à 

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

seguir passou-se ao Expediente: Oficio nº 521/2012 de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal que encaminha Projeto de Lei n° 27, de 15 de Junho de 2012 que 

“Dispõe sobre a abertura de credito adicional especial” no valor de R$ 

500.000,00 destinado a implantação de infra-estrutura de Convergência Social 

– Cidade Digital, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. Oficio n° 533/2012 

de autoria do Sr. Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei n° 28, de 

15 de Junho de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de credito adicional 

especial” no valor de R$ 97.500,00 destinado a pavimentação em blocos de 

concretos de ruas do município, foi lido e encaminhado a Ordem do Dia. 

Oficio n° 534/2012 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que encaminha 

Projeto de Lei n° 29, de 15 de Junho de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de 

credito adicional especial” no valor de R$ 98.200,00 destinado a 

pavimentação em blocos de concretos de ruas do município foi lido e 

encaminhado a Ordem do Dia. Projeto de Lei n° 30/2012 de autoria do edil 

Eliel Camilo das Neves que “Dispõe sobre a Educação Ambiental no 

Currículo Escolar da Rede Publica do Município de Pedro de Toledo”, foi lido 

e encaminhado às Comissões Competentes. Requerimento n° 24/2012 de 

autoria do edil Valmir dos Santos foi lido, discutido e submetido à deliberação 

do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 
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Indicações nºs 61 e 64/2012 de autoria da vereadora Elizabete Silva, foram 

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

Indicações nºs 62 e 63/2012 de autoria do edil Valmir dos Santos, foram 

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

Congratulação n° 11/2012 de autoria do edil Ramalho Ferreira de 

Figueiredo, foi lida, discutida e dispensada à votação da moção ora proposta 

(encaminham-se). Moção de Congratulação n°s 12 e 13/2012 de autoria do 

edil Valmir dos Santos, foram lidas, discutidas e dispensada a votação das 

moções ora propostas (encaminham-se). Denúncia contra o Presidente desta 

Câmara Municipal, protocolado pela Sra. Micaele Mascarenhas Dias, no dia 

06/06/2012,  foi lida e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação. O 

Vereador Corregedor Sr. Eliel Camilo das Neves, por questão de ordem, leu 

em Tribuna o oficio n° 125/2012 de autoria do Sr. Presidente Luiz de Lara 

Dias, o assunto falta de Decoro Parlamentar do vereador Dourivaldo de Rosa 

Moreira, foi discutido, e o Corregedor solicitou a abertura de uma CPI para 

apuração dos fatos,  e o Senhor Presidente acatou o pedido, ficando assim 

criada uma Comissão Especial,  que será constituída pelos vereadores Eliel 

Camilo das Neves, José Lopes de Souza e Valmir dos Santos. Requerimento 

do Sr. Edmilson Ribeiro Lobato, foi lido e encaminhado ao Departamento 

Jurídico. Convite da Igreja Assembleia de Deus, foi lido, ciente a 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 

e pediu que o mesmo público continue comparecendo às Sessões. A vereadora 

Elizabete Silva enalteceu ao Prefeito pelo Projeto Cidade Digital, e ao Projeto 

de autoria do vereador Eliel Camilo das Neves. Destacou o avanço positivo e a 

melhora quanto ao atendimento na Saúde Municipal do município, e 

modernização da Educação Municipal de Pedro de Toledo. Agradeceu a todos 

os presentes no evento realizado escola Agnello Leandro Pereira, em especial 

aos edis Valmir dos Santos e Eliel Camilo das Neves.  O edil Eliel Camilo das 

Neves destacou o trabalho de melhoria e recuperação das Estradas Vicinais do 

município pelos Prefeitos anteriores e pelo atual. Parabenizou e agradeceu ao 
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publico presente, destacou o trabalho realizado por algumas pessoas no 

município, destacou também o projeto de lei de sua autoria, que visto pelo 

Prefeito Municipal já no próximo ano poderá constar na matéria escolar.  O 

edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, agradeceu a todos os presentes, 

parabenizou aos trabalhos realizados nos bairros Caju I e II, na Vila Batista e a 

colocação de bloquetes em diversas ruas do município,como também a 

retribuição do trabalho feito pelos vereadores. Parabenizou ao trabalho 

ecológico, realizado pela Escola do Bairro das Três Barras, e o trabalho de 

conscientização ecológica imposta a toda a população pelos órgãos 

responsáveis. O edil Valmir dos Santos comentou a respeito dos trabalhos 

realizados pelos vereadores ao longo da gestão. Parabenizou a vereadora 

Elizabete Silva por suas indicações, e questionou a situação das Estradas 

Vicinais do município e cobrou melhorias, enalteceu os trabalhos dos 

funcionários da Unidade de Saúde de Pedro de Toledo. O edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira, agradeceu a presença de todos os presentes na Sessão, 

comentou e esclareceu sobre a denúncia protocolada em 06/06/2012 contra o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pedro de Toledo. O edil José 

Lopes de Souza fez o uso da palavra, iniciou parabenizando o Projeto Cidade 

Digital, bem como o Projeto Cidade Legal, e para quem não conhece, orientou 

para que procurem os Agentes de Saúde do município. E por fim com o uso da 

palavra o Senhor Presidente Luiz de Lara Dias. Iniciou comentando sobre o 

crescimento, desenvolvimento e o progresso, que ainda está por vir ao nosso 

município; comentou também sobre a expectativa das eleições que se 

aproximam e da liberdade de expressão dos Vereadores no Temário Livre. 

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, Educação, Cultura, 

Saúde, Assistência Social, Esportes e Turismo, Obras, Serviços Públicos, 

Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas 

examinando a matéria referente ao Projeto de Lei n° 23, de 26 de abril de 2012 
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que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da 

Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2013, 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, Educação, Cultura, Saúde, 

Assistência Social, Esportes e Turismo, conjuntamente reunidas examinando a 

matéria referente ao Projeto de Lei n° 27, de 15 de Junho de 2012 que “Dispõe 

sobre a abertura de credito adicional especial” no valor de R$ 500.000,00 

destinado a implantação de infra-estrutura de Convergência Social – Cidade 

Digital, 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, Obras, Serviços Públicos, Atividades 

Privadas, Assistência Social, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente 

reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei n° 28, de 15 de 

Junho de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de credito adicional especial” no 

valor de R$ 97.500,00 destinado a pavimentação em blocos de concretos de 

ruas do município, 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, Obras, Serviços Públicos, 

Atividades Privadas, Assistência Social, Meio Ambiente e Agricultura, 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei n° 

29, de 15 de Junho de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de credito adicional 

especial” no valor de R$ 98.200,00 destinado a pavimentação em blocos de 

concretos de ruas do município, 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). 

Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais matéria para deliberar, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que o mês de 
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Julho, inicia o recesso desta Casa de Leis, e convidou a todos para a próxima 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 15 de Agosto do corrente ano ás 

20h00min horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21h30min. Para 

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

Senhor Presidente. 

 


