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ATA: Aos vinte e seis dias do mês de Setembro de 2012, 

realizou-se a 14ª 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 Valmir dos Santos. Secretariam os edis 1º Secretário 

José Lopes de Souza e 2º Secretário Dourivaldo de Rosa Moreira. 

Com a presença total da edilidade. A seguir o Senhor Presidente 

deu início à sessão. O edil vereador Jose Lopes de Souza solicitou 

a dispensa da leitura da ata da Sessão de12/09/2012, o pedido foi 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado, a ata foi 

colocada em discussão e votação, foi  aprovada por unanimidade 

pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Oficio n° 

804/2012 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que encaminha 

Projeto de Lei n° 36, de 24 de Setembro de 2012 que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial”, no valor de R$ 

2.552,00 concessão de subvenção social a APAE, foi lido e 

encaminhado as Comissões Competentes. Projeto de Resolução 

n° 27/2012 de autoria da Mesa Diretora “Altera e acrescenta 

dispositivo a Resolução n° 01/99 e dá outras providencias”, foi 

lido e encaminhado as Comissões Competentes. Requerimento 

Interno de autoria do vereador  Luiz de Lara Dias “Justificativa 

de ausência em sessão passada”, foi lido, discutido e submetido a 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento n° 26/2012 de autoria 

do edil Eliel Camilo das Neves “Solicita informação a Sabesp na 

forma que especifica”, foi lido, discutido e submetido a 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento n° 27/2012 de autoria 
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do edil Eliel Camilo das Neves “Solicita informação a Companhia 

de Correios na forma que especifica”, foi lido, discutido e 

submetido a deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento n° 

28/2012 de autoria da vereadora Elizabete Silva “Solicita 

informação a Empresa Vivo na forma que especifica”, foi lido, 

discutido e submetido a deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento n° 

29/2012 de autoria da vereadora Elizabete Silva “Solicita 

informação a Companhia de Correios na forma que especifica”, 

foi lido, discutido e submetido a deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 

Indicações nºs 75  e 76/2012 de autoria do vereador Jose Fausto 

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

do Poder Executivo). Indicação nº 77/2012 de autoria da 

vereadora Elizabete Silva, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se 

ao Chefe do Poder Executivo).  Indicação nº 78/2012 de autoria 

do vereador Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lida, ciente a 

Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Solicitação 

do Diretor da Saúde Municipal pediu o uso da Tribuna Livre para 

resposta do assunto questionado na sessão anterior pelo edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira, mas o Diretor não compareceu à 

sessão, solicitou que fosse esclarecido pela Comissão. Oficio n° 

71/2012 oriundo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

encaminha o processo de prestação de contas TC-2713/026/10, foi 

lido e encaminhado a Comissão de Finanças e Orçamento. A 

vereadora Elizabete Silva fez a leitura do Relatório da Comissão 

de Saúde referente  ao fato abordado pelo edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira em sessão passada, com relação a Unidade Mista de 
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Saude  no atendimento de um paciente.  Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. Iniciando o uso da palavra o edil 

Ramalho Ferreira de Figueiredo, comentou sobre o fato ocorrido 

na Unidade Mista de Saude com relação ao atendimento, pediu 

que seja solicitado pelos vereadores um veiculo para transportes 

das pessoas especiais junto a prefeitura, para que não volte a 

ocorrer outro fato, agradeceu a todos e desejou boa sorte aos 

demais vereadores no dia da Eleição. A vereadora Elizabete Silva 

comentou sobre a campanha eleitoral, e elogiou o trabalho dos 

vereadores desta gestão, disse ainda sobre uma situação que 

ocorreu com uma criança   que apresenta também o mesmo 

problema de saude, onde ocorreu um fato parecido, quanto a 

condução para o hospital, mas que também foi solucionado. Daí 

reforçou a necessidade de se solicitar um veiculo especial para 

transporte dessas pessoas. O edil Luiz de Lara Dias fez 

comentário sobre o termino de mais um mandato desta Casa de 

Leis, deixou uma mensagem a todos os presentes e aos próximos 

eleitos, que se preocupem em produzir mais para o município, do 

que ficar pedindo aos governantes estaduais e federais, deixando 

assim os munícipes, vereadores e prefeito de sempre estar 

pedindo e não fazendo a cidade produzir. Fazendo o uso da 

palavra o edil Eliel Camilo das Neves, iniciou sua fala 

questionando as palavras do edil Luiz de Lara Dias, disse da 

certeza de dever cumprido por parte dele e dos outros vereadores 

ao longo de sua gestão e que pretende fazer ainda muito mais pelo 

município, mesmo com toda dificuldade que todos tem em 

legislar.  Disse ainda saber das dificuldade que as pessoas passam, 

quando  algum membro da família possui um problema grave de 

saúde como o da criança abordada, e que os vereadores devem 
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sim se empenhar o Maximo para solução do problema em questão 

junto a prefeitura e  se possível outros órgãos, ratificou seu 

trabalho na sua gestão, firmando estar tranquilo e com dever 

cumprido. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra,  

agradecendo a atenção de todos, desejando boa sorte a todos os 

candidatos nesta eleição. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira, 

agradeceu a presença de todos, disse estar satisfeito e estar 

realizado com seu trabalho na Casa de Leis, disse ainda que 

pretende ser reeleito, para que possa continuar seu trabalho, 

comentou sobre a eleição na qual desejou uma boa sorte a todos 

os candidatos. O vereador Jose Lopes de Souza comentou sobre o 

bom trabalho realizado pelos atuais vereadores, e que tanto os 

reeleitos, quanto os novos possam trazer ainda muito mais 

melhorias e condições de vida para todo municipio, desejou a 

todos uma boa sorte nesta eleição. Fazendo uso dos 5 minutos 

pela liderança do Partido a vereadora Elizabete Silva, fez uso da 

palavra, rebatendo e discordando alguns assuntos das palavras do 

edil Luiz de Lara Dias, referente a agricultura do município, 

principalmente a familiar que esta funcionando sim e com grande 

evolução, e que a estrutura do município também evolui bastante, 

e o turismo esta em grande ascensão. O edil Ramalho Ferreira de 

Figueiredo falou sobre seu partido que também colabora muito 

para o progresso do municipio,  e que discorda  de parte da fala do 

vereador Luiz de Lara Dias, e que o município cresceu bastante 

ao longo de gestão, com trabalho do Legislativo e Executivo. O 

vereador Dourivaldo de Rosa Moreira, fez uso da palavra e 

convidou a todos para a carreata do seu candidato a Prefeito 

Walter Moreira no dia 29/09/2012 as 10:00hs da manhã. O  

vereador Luiz de Lara Dias, também usando tempo da liderança 
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de seu partido, fez uso da palavra para esclarecer a sua fala  

anteriormente dita, e que houve um mal entendido por parte dos 

vereadores, que teve sim empenho de todos em sua gestão, mas 

que o município deixou de produzir e passou apenas a depender 

somente das verbas e doações, sejam elas Estadual ou Federal. 

Não havendo  Ordem do Dia e nem mais matéria para deliberar, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a 

todos para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 10 de 

Outubro do corrente ano ás 20h00min horas. O Senhor Presidente 

encerrou a sessão às 21h00min. Para constar, eu Secretário lavrei 

a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 

 


