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ATA: Aos vinte e oito dias do mês de março de 2012, realizou-se a 4º 

Sessão Ordinária do 4º 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 vice-presidente Valmir dos Santos. Secretariaram os edis 1º 

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

Moreira. Com a presença de 08 (oito) vereadores, ausente o edil Luiz de 

Lara Dias. O Senhor Presidente deu início à sessão. O edil Eliel Camilo das 

Neves 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 242/2012 de autoria 

do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 17, de 19 de 

março de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial” 

no valor de R$80.000,00, destinado ao aterro sanitário municipal, foi lido e 

encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº 243/2012 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 18, de 19 de março de 

2012 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”, no valor 

de R$120.000,00 destinado a reurbanização da Praça Guarani, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº 252/2012 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 19, de 21 de março 

de 2012 que “Regulamenta no âmbito do município de Pedro de Toledo, o 

art. 37, inciso X da Constituição Federal”, foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes. Ofício nº 264/2012 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal encaminha Projeto de Lei nº 20, de 21 de março de 2012 que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 

20/2012 de autoria do vereador Dourivaldo de Rosa Moreira que “Concede 

título de cidadão honorário de Pedro de Toledo a seguinte pessoa que 

menciona” (Deputado Estadual Milton Leite Filho), foi lido e encaminhado 

à Ordem do Dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 21/2012 de autoria da 

vereadora Neide Hipólito que “Concede título de cidadão honorário de 

Pedro de Toledo a seguinte pessoa que menciona” (Alcides Antoneli), foi 

lido e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 

22/2012 de autoria do vereador Luiz de Lara Dias que “Concede título de 
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cidadão honorário de Pedro de Toledo a seguinte pessoa que menciona” 

(Pastor Edivanildo Aparecido de Lima), foi lido e encaminhado à Ordem 

do Dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 23/2012 de autoria do vereador 

Ramalho Ferreira de Figueiredo que “Concede título de cidadão honorário 

de Pedro de Toledo a seguinte pessoa que menciona” (Armando Ibrahin 

Junior), foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 24/2012 de autoria do vereador Eliel Camilo das Neves que 

“Concede título de cidadão honorário de Pedro de Toledo a seguinte pessoa 

que menciona” (Deputado Estadual José Zico), foi lido e encaminhado à 

Ordem do Dia. Requerimentos nºs. 13 e 14/2012 de autoria do edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira, foram lidos, discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Indicações nºs. 34, 35, 38 e 39/2012 de autoria da 

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

Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 36 e 37/2012 de autoria do edil 

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

ao Chefe do Poder Executivo). Moções de Pesar nºs. 02, 03 e 04/2012 de 

autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foram lidas, discutidas e 

dispensada a votação das moções ora propostas (encaminham-se). Moção 

de Pesar nº 05/2012 de autoria do nobre edil Eliel Camilo das Neves, foi 

lida, discutida e dispensada a votação da moção ora proposta (encaminha-

se). Ofício EDUC nº 083/2012 oriundo do Departamento de Educação que 

encaminha resposta de requerimento nº 10/12, foi lido, ciente a Casa 

(arquive-se). Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. O edil 

Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, aludiu sobre o dia de 

lazer que aconteceu no bairro dos Marianos e que foi muito bom e também 

sobre a criação do Rotary Club no nosso município que através do seu 

trabalho beneficente muito irá nos beneficiar; explanou sobre o fato 

lamentável ocorrido com o jovem que perdeu a vida estupidamente por 

consequência de uma discussão num campo de futebol e, aludiu que 

independente de qualquer posição, seja ela social, política ou econômica, os 

fatos devem ser apurados e os responsáveis punidos, para que no futuro 

esse tipo de situação não venha a se repetir; finalizou colocando-se à 

disposição no que for necessário. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso 
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da palavra, agradeceu à presença de todos, iniciou aludindo que esteve na 

Assembléia Legislativa de São Paulo no dia 26 de março do corrente ano, 

em busca de recursos para melhoria das estradas, juntamente com o vice-

prefeito, visitando vários deputados, e, aproveitou para passar no escritório 

do Deputado Devanir Ribeiro; endossou as palavras do edil Ramalho 

Ferreira de Figueiredo com relação ao fato lamentável ocorrido com o 

jovem e aludiu que questionou a corporação da Polícia Militar sobre a 

necessidade do aumento do policiamento na cidade e foi informado que a 

polícia trabalha com estatísticas e o nosso município é estatisticamente 

calmo, portanto é triste que aconteça esse tipo de coisa para que aumente o 

efetivo de policiais na cidade. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos, lamentou o fato ocorrido com o 

jovem e prestou suas condolências e sentimentos às famílias envolvidas, 

afinal de contas são todos conhecidos e, espera que tudo seja resolvido da 

melhor maneira possível. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos; aludiu que todos os vereadores vem lutando 

pelo funcionalismo público, e aludiu que entrou nesta Casa Legislativa um 

Projeto de Lei nº 19/12 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que fixa o 

mês de agosto para que haja os aumentos salariais e, que vai depender da 

situação que esteja a administração pública; citou ainda que esse projeto 

será estudado e na próxima sessão já terá resultados; endossou as palavras 

do edil Ramalho Ferreira de Figueiredo com relação ao fato ocorrido com o 

jovem e aludiu que a cidade inteira está em luto, e que somente Deus pode 

confortar os corações das famílias. O edil José Lopes de Souza fez o uso da 

palavra, manifestou sua tristeza com relação ao falecimento do jovem; 

aludiu com indignação que algumas pessoas se aproveitam de uma triste 

situação para envolver e prejudicar a imagem de outras pessoas que não 

tem nada a ver com o ocorrido; comentou ainda que é necessário que 

sejamos mais humanos, pois a justiça deve e tem que ser feita mas com os 

responsáveis e não com os familiares. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira 

fez o uso da palavra, endossou as palavras da vereadora Elizabete Silva 

com relação ao Projeto de Lei nº 19/12, questionou as palavras do edil José 

Lopes de Souza com relação ao falecimento do jovem e aludiu que o 

mesmo falou no Pronto Socorro coisas indevidas a respeito das 
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circunstâncias que envolveram a morte do rapaz; explanou ainda que o edil 

não é nenhum médico perita para dar laudos e que tem testemunhas sobre 

tal fato; finalizou aludindo que foi eleito para defender os direitos do povo 

independente de reeleição. O Senhor Presidente suspendeu a sessão por 05 

(cinco) minutos. Reaberta a sessão foi dado continuidade aos trabalhos. O 

edil Eliel Camilo das Neves solicitou ao Senhor Presidente 05 (cinco) 

minutos pela liderança do Partido dos Trabalhadores. O Senhor Presidente 

concedeu. O edil Eliel Camilo das Neves fez o uso da palavra, aludiu que o 

Senhor Prefeito pelo 4º ano consecutivo vem reajustando o salário do 

funcionalismo público e parabenizou o mesmo pela iniciativa do Projeto nº 

19/12 que fixa o mês de agosto para que aconteçam os reajustes salariais. 

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 

Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas 

examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 17, de 19 de março de 

2012 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” 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, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência 

Social, Esporte e Turismo conjuntamente reunidas examinando a matéria 

referente ao Projeto de Lei nº 16, de 08 de março de 2012 que “Dispõe 

sobre abertura de crédito adicional especial” 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). A Comissão de Justiça e Redação, examinando as matérias 

referentes ao Projeto de Decreto nº 19, de 22 de março de 2012 que 

“Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de Toledo a seguinte 

pessoa que menciona”; Projeto de Decreto nº 20, de 22 de março de 2012 

que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de Toledo a seguinte 

pessoa que menciona”; Projeto de Decreto nº 21, de 22 de março de 2012 

que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de Toledo a seguinte 
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pessoa que menciona”; Projeto de Decreto nº 22, de 22 de março de 2012 

que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de Toledo a seguinte 

pessoa que menciona”; Projeto de Decreto nº 23, de 22 de março de 2012 

que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de Toledo a seguinte 

pessoa que menciona” e Projeto de Decreto nº 24, de 22 de março de 2012 

que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de Toledo a seguinte 

pessoa que menciona”, opina favoravelmente pelas matérias em tela. Os 

referidos projetos foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do 

Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-

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 11 de abril do corrente ano ás 

20h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22h00min. Para 

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

Senhor Presidente.  

 


