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ATA: Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2011, realizou-se a 15º 

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 José Lopes de 

Souza solicitou a dispensa da leitura das atas das sessões dos dias 14.09.2011 

e 19.09.2011, foram submetidas à deliberação do Plenário, foram aprovadas 

por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: 

Requerimentos nºs. 41 e 42/2011, de autoria da vereadora Elizabete Silva, 

foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram 

aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Indicação 

nº114/2011 de autoria do edil Eliel Camilo das Neves, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº115/2011 de 

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

Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº 26/2011 de autoria do 

nobre edil Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lida, discutida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). O Senhor Presidente suspendeu a sessão por 5 (cinco) 

minutos. Reaberta a sessão deu-se continuidade aos trabalhos. Ofício 

nº94/2011 oriundo da Sucen – Regional de São Vicente, em resposta ao 

Requerimento nº38/2011 de autoria do edil Luiz de Lara Dias, foi lido, ciente 

a Casa (arquive-se). Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação: 

Referente a denúncia do munícipe Sr. Cláudio Luiz Pereira contra o edil Eliel 

Camilo das Neves, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia para elaboração do 

Projeto de Resolução. Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. O 

edil Eliel Camilo das Neves fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 

todos; comentou sobre sua trajetória de vida, na qual aludiu que sempre 

trabalhou honestamente, e através do seu partido tem conseguido várias 

emendas parlamentares beneficiando o município, fato esse que gera ciúmes 

entre o mundo político; explanou sobre as denúncias feitas contra sua pessoa e 

alegou estar com a consciência tranqüila. O edil Valmir dos Santos fez o uso 

da palavra, agradeceu à presença de todos; parabenizou a comunidade católica 

em nome do Padre Lúcio e também a rádio Verde Vale, e, aproveitou para 

aludir que todo dia 26 de cada mês, é realizado missa na Igreja Católica Nossa 
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Sra. Sant’Anna; comentou que na sessão passada foi feita a menção sobre a 

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, onde citou sobre a obra de recuperação da 

referida rodovia; parabenizou o Sr. Eleazar Muniz Júnior pela linda vitória 

conquistada e parabenizou também o Coordenador de Esportes Paulo Eduardo 

com relação ao campeonato que já está sendo realizado. A vereadora Elizabete 

Silva fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; iniciou convidando 

a todos em nome do Sr. Celso Mendes (Presidente do CONSEG), para o 

concurso de Miss e Mister 2011 que será realizado no dia 02 de outubro do 

corrente ano; comentou que no dia 23 de setembro esteve presente na Primeira 

Conferência das Mulheres realizada na cidade de Ilha Comprida, onde foram 

tratados vários assuntos importantes e na ocasião, aproveitou para convidar 

todas as mulheres para participar da política brasileira; comentou sobre a 

saúde no município, citou que tem um relatório sobre o trabalho que está 

sendo realizado na área da saúde, inclusive com relação à medicação, 

equipamentos, etc, este relatório estende-se também ao atendimento às vítimas 

do acidente com a van. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da 

palavra, parabenizou o Sr. Presidente pela elaboração do requerimento 

nº33/2011 referente a isenção do pagamento de pedágio aos carros oficiais, 

ambulâncias, etc; citou sobre a recuperação da Rodovia Padre Manoel de 

Nóbrega; endossou as palavras da vereadora Elizabete Silva com relação à 

participação das mulheres na política brasileira. O edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira fez o uso da palavra, iniciou citando um trecho de uma música cujo 

tema são as mulheres e endossou as palavras da vereadora Elizabete Silva com 

relação às mulheres na política; aludiu sobre a saúde do município com 

relação ao relatório citado pela vereadora Elizabete Silva; comentou sobre as 

proposituras de sua autoria entre elas a Moção de Congratulação nº26/2011 na 

qual aludiu sobre a trajetória de vida esportiva do Sr. Eleazar Muniz Júnior. 

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. Projeto de Resolução nº 21/2011 que 

“Dispõe sobre a abertura de Comissão de Investigação e Processante e dá 

outras providências”, o referido projeto foi lido, discutido e colocado em 

votação nominal, no qual os edis: Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim; 

Luiz de Lara Dias, votou não; José Lopes de Souza, votou não; Ramalho 

Ferreira de Figueiredo, votou sim; José Fausto de Oliveira, votou sim; 

Elizabete Silva, votou sim, Valmir dos Santos, votou não e Neide Hipólito, 
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votou não, e, devido o empate, o Projeto de Resolução nº21/2011 foi rejeitado. 

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 13 de outubro do corrente ano ás 20:00 

horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:00 horas. Para constar, eu 

Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente.  

 
 


