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ATA: Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2011, realizou-se a 19º 

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 

Figueiredo 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 912/2011 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 42, de 03 de 

novembro de 2011 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, 

no valor de R$35.002,08 para sinalização turística e o Projeto de Lei nº 43, de 

03 de novembro de 2011 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial” no valor de R$41.187,37 para implantação de centro de acesso a 

tecnologia para inclusão social, foram lidos e encaminhado às Comissões 

Competentes. Ofício nº 597/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

encaminha Projeto de Lei nº 44, de 22 de novembro de 2011 que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a receber recursos oriundos da Secretaria de 

Turismo do Estado de São Paulo”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Projeto de Resolução nº 22, de 23 de novembro de 2011 de 

autoria do edil Luiz de Lara Dias que “Altera a redação do parágrafo 2 do 

artigo 180 do Regimento Interno e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação referente ao pedido do Juventus e Marcelo Dias sobre a má 

organização do Campeonato de Futebol no município, foi lido, ciente a Casa 

(arquiva-se). Requerimento nº 50/2011, de autoria do edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira, foi lido, discutido, no qual a vereadora Elizabete Silva solicitou que 

fosse incluído no Requerimento as escolas municipais das Três Barras e Pica-

Pau, o pedido foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº51/2011 de 
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autoria da vereadora Elizabete Silva, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº52/2011 de autoria do edil Eliel Camilo das 

Neves, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado 

por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº53/2011 de 

autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se).  Indicações nºs.124, 125, 126 e 127/2011 de autoria do edil 

José Fausto de Oliveira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe 

do Poder Executivo). Moção de Pesar nº 31/2011 de autoria do nobre edil 

Valmir dos Santos, foi lida, discutida, foi dispensada a votação da moção de 

pesar ora proposta (encaminha-se). Terminado o expediente passou-se ao 

Temário Livre. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos; iniciou tecendo comentários sobre as proposituras de sua 

autoria. O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, agradeceu a 

presença de todos; comentou sobre as proposituras que são feitas e não estão 

sendo respondidas e aludiu sobre as estradas rurais que estão em péssimas 

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

parabenizou o edil Dourivaldo de Rosa Moreira pala participação nos Jogos 

Abertos na qual representou muito bem a cidade de Pedro de Toledo; 

comentou sobre o Requerimento de nº52/2011 de autoria do edil Eliel Camilo 

das Neves; parabenizou o Senhor Presidente pela sabedoria em modificar o 

Requerimento nº 50/2011. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, 

teceu comentários a respeito da propositura de sua autoria. O edil Valmir dos 

Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; aludiu sobre a 

propositura de sua autoria; parabenizou a realização dos Jogos Evangélicos e 

fez uma menção especial aos atletas e edis Dourivaldo de Rosa Moreira e José 

Lopes de Souza pela participação; parabenizou todas as equipes na 

participação do Campeonato Municipal de Futebol, que teve como vitoriosa a 

equipe do Bracinho; congratulou o edil Dourivaldo de Rosa Moreira e sua 

equipe pela participação nos Jogos Abertos; comentou sobre o parecer da 
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Comissão de Justiça e Redação referente ao Campeonato Municipal de 

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

sobre os Jogos Abertos na qual aludiu sobre a classificação das modalidades 

tênis de mesa e karatê; comentou sobre o Carnaval fora de época que seria 

realizado no mês de dezembro nos dias 11 e 12, na qual está sendo cogitado 

que foi cancelado; parabenizou o Campeonato de Futebol do Município, na 

qual comentou que ficou deslumbrado com a final do mesmo que foi 

emocionante (Foi dado os apartes aos edis Ramalho Ferreira de Figueiredo, 

Luiz de Lara Dias e Elizabete Silva). O edil Eliel Camilo das Neves fez o uso 

da palavra, agradeceu à presença de todos; comentou com tristeza sobre o 

cancelamento da Micareta e, aludiu sobre as reuniões que foram realizadas 

anteriormente para que houvesse a consumação do evento, e, na verdade, o 

que aconteceu foi uma má fé por parte da empresa que estava organizando o 

mesmo, motivo pelo qual se deu o cancelamento; aludiu sobre a reforma da 

Praça da Bíblia que está ficando bonita (Foi dado o aparte ao edil Luiz de Lara 

Dias). O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, agradeceu à presença 

de todos; aludiu sobre as reformas que estão sendo feitas no município e, na 

escola municipal “Agnello Leandro Pereira” foi realizada  uma reforma muito 

mal feita que já está apresentando vários problemas; solicitou a ajuda dos edis 

para fiscalizar o trabalho das empreiteiras  que estão prestando serviços para o 

município. Terminado o temário livre, passou-se o Intervalo Regimental. 

Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do Dia. O Senhor Presidente pediu 

Vista dos Projetos: Projeto de Lei nº 37/2011 que “Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza CEETEPS”; Projeto de Lei nº 39/2011 que “Cria 

cargos na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pedro de 

Toledo e dá outras providências” e Projeto de Lei nº 41/2011 que “Dispõe 

sobre a contribuição financeira a Apae e dá outras providências”, foram 

submetidos è deliberação do Plenário, o pedido de Vista foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (os projetos permanecem na Casa para maiores 

esclarecimentos). Terminado a Ordem do Dia e não havendo mais nada a 
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tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou-os para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 07 de dezembro do corrente ano 

ás 20:00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:45 horas. Para 

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

Senhor Presidente.  

 


