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ATA: Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2011, realizou-se a 10º 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 Ramalho Ferreira de 

Albuquerque 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 522/2011 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 27, de 14 de 

junho de 2011 que “Altera parágrafo 2º do artigo 4 º da Lei Municipal nº 815, 

de 17 de março de 2000, no qual institui o Programa Municipal de 

Conservação de Estradas Rurais”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. 

Requerimento Interno de autoria do edil José Fausto de Oliveira – “Justifica 

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

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

Requerimento nº24/2011 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 à Mesa Diretora para elaboração 

do Projeto de Resolução). Indicações nºs88 e 89/2011 de autoria da nobre 

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

Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs90 a 93/2011 de autoria do nobre 

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

do Poder Executivo). Indicações nºs94 e 95/2011 de autoria do nobre edil 

Ramalho Ferreira de Figueiredo, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº 17/2011 de autoria 

da nobre vereadora Neide Hipólito, foi lida, discutida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Moção de Pesar nº 18/2011 de autoria do nobre edil Valmir 

dos Santos, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Terminado o 

expediente passou-se ao Temário Livre. A vereadora Neide Hipólito fez o uso 

da palavra, iniciou agradecendo ao Sr. Presidente por tudo que vem fazendo 

pelos edis, também agradeceu ao edil Valmir dos Santos pela Sessão do 

Vereador Mirim; endossou as palavras dos edis com relação à situação do 
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Pronto Socorro e à CPI. O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; comentou sobre as obras das estradas rurais 

que relativamente estão sendo bem feitas, mas infelizmente estão ficando 

inacabadas. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, 

endossou as palavras do edil José Fausto de Oliveira com relação às estradas 

rurais e parabenizou os diretores, professores, funcionários e alunos pela 

realização da Gincana Rural da Escola das Três Barras e as demais escolas 

rurais. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 

todos; comentou sobre o sucesso do dia da sessão  e diplomação do Vereador 

Mirim dos colégios Otaviano Soares de Albuquerque e Três Barras; agradeceu 

ao Deputado Federal Márcio França pela verba de R$100.000,00 para a 

realização da 2ª Festa Junina do Município que acontecerá nos dias 23, 24, 25 

e 26 de junho do corrente ano; convidou a todos para estarem participando do 

Quadrilha do Colégio Otaviano Soares de Albuquerque que acontecerá no dia 

29 de junho do corrente ano às 19:30 horas; aludiu sobre as estradas rurais do 

município. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, comentou 

sobre a importância da instauração da CPI para apurar o fato ocorrido no 

Pronto Socorro; aludiu sobre as diferenças entre uma CI (Comissão de 

Investigação) e uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito); explanou com 

indignação sua insatisfação com a saúde no município, pois não é a primeira 

morte que acontece por negligência. O edil Eliel Camilo das Neves fez o uso 

da palavra, agradeceu à presença de todos; teceu comentários sobre a CPI e 

defendeu sua posição sendo favorável à instauração da CPI e também ao 

Executivo, pois muitas ações e decisões não dependem exclusivamente do 

Prefeito, mas há uma série de fatores conjuntos. (Foi dado o aparte aos edis 

Valmir dos Santos, José Lopes de Souza, Ramalho Ferreira de Figueiredo e a 

vereadora Elizabete Silva). O edil Dourivaldo de Rosa Moreira pediu ao Sr. 

Presidente 5 minutos pela liderança do partido para falar na Tribuna. O Sr. 

Presidente concedeu o pedido feito pelo edil. O edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira fez o uso da palavra, aludiu que o Partido do DEM se preocupa muito 

com a questão da saúde no nosso município e dá ênfase na apuração dos 

resultados para então buscar os responsáveis. Terminado o temário livre, o 

Senhor Presidente consultou aos nobres edis sobre a dispensa do Intervalo 

Regimental, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. Passou-se à Ordem 

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

Serviços Públicos, Atividades Privada, Meio Ambiente e Agricultura, 
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conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 

27, de 14 de junho de 2011 que “Altera parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 

Municipal nº 815, de 17 de março de 2000, no qual Institui o Programa 

Municipal de Conservação de Estradas Rurais”, opinam favoravelmente pela 

matéria em tela. Foi dispensada 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 examinando a 

matéria referente ao Projeto de Resolução nº 19, de 22 de junho de 2011 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 submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado 

por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O Sr. Presidente escolheu por 

partido os membros para fazerem parte da Comissão. A Comissão Parlamentar 

de Inquérito ficou assim composta: o vereador Dourivaldo de Rosa Moreira – 

Partido do DEM para Presidente, e, os vereadores José Lopes de Souza – 

Partido do PPS, Valmir dos Santos – Partido do PSDB, Ramalho Ferreira de 

Figueiredo – Partido do PMN e Eliel Camilo das Neves – Partido dos 

Trabalhadores, para membros. Terminado a Ordem do Dia e 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 10 de agosto 

do corrente ano ás 20:00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 

21:50 horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente.  

 

 
 


