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ATA: Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2012, realizou-se a 2º 

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 

edil Luiz de Lara Dias. 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 José Fausto de Oliveira. 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: Requerimento nº 08/2012 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). Requerimento nº 

09/2012 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº 10/2012 de autoria da vereadora Elizabete 

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

por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 11/2012 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). Indicações nºs. 19, 28 e 29/2012 de autoria do edil Valmir dos 

Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicações nºs. 21, 22, 23 e 24/2012 de autoria do edil Ramalho 

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

do Poder Executivo). Indicação nº 20/2012 de autoria do edil José Lopes de 

Souza, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). 

Indicação nº 25/2012 de autoria da nobre vereadora Neide Hipólito, foi lida, 

ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 26 

e 27/2012 de autoria da nobre vereadora Elizabete Silva, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da 
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palavra, agradeceu à presença de todos, parabenizou a administração do 

executivo pela realização do carnaval na cidade; citou sobre os folhetos que 

foram distribuídos na cidade, caluniando e denegrindo tanto a imagem da 

administração municipal como também da Câmara Municipal, aludiu que na 

cidade está sendo mencionado que o autor deste protesto é alguém desta Casa 

de Leis, e explicou que isso é inadmissível pois, um manifesto independente 

do assunto é livre, mas o anonimato é crime e, por isso, solicitou ao Senhor 

Presidente para que seja feito um boletim de ocorrência. O edil Ramalho 

Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, parabenizou as festividades 

carnavalescas; comentou sobre o fato ocorrido com o taxista do bairro das 

Três Barras, na qual agiram cruelmente e citou também sobre os assaltos que 

ocorreram na cidade; comentou sobre as respostas dos requerimentos. (Foi 

dado o aparte ao edil Eliel Camilo das Neves). A vereadora Elizabete Silva fez 

o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; comentou que dia 08 de 

março é comemorado o “Dia Internacional da Mulher”, na qual fez um convite 

às mulheres presentes para que participem dos eventos que serão realizados no 

município; finalizou fazendo uma explanação sobre as atitudes femininas. O 

edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 

comentou que na sessão passada fez alguns pedidos dos quais alguns foram 

atendidos; aludiu sobre as proposituras de sua autoria; endossou as palavras do 

edil Eliel Camilo das Neves com relação à distribuição de folhetos na cidade; 

teceu comentários a respeito dos assaltos ocorridos na cidade e citou que 

precisam ser tomadas as devidas providências com relação à prevenção; 

parabenizou toda a equipe que organizou o carnaval na cidade; cumprimentou 

todas as mulheres pelo “Dia Internacional da Mulher”; finalizou agradecendo 

ao Deputado Estadual Nelson Marquezelli pela doação de um micro-ônibus 

para o Departamento de Educação. (Foi dado os apartes aos edis Luiz de Lara 

Dias e Ramalho Ferreira de Figueiredo). O edil Dourivaldo de Rosa Moreira 

fez o uso da palavra, comentou que está muito preocupado com os vazamentos 

que estão acontecendo nesta Casa de Leis na qual espera que a empresa que 

está fazendo a reforma agilize a obra; aludiu sobre o veículo oficial que além 
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de estar sem os documentos, está também em péssimas condições de uso, 

necessitando da compra de um carro zero. O Senhor Presidente solicitou ao 

Vice-Presidente que ocupe o seu lugar para que possa fazer o uso da tribuna. 

O edil Luiz de Lara Dias fez  o uso da palavra, iniciou aludindo sobre a 

festividade do Carnaval que foi muito bem organizado; fez menção com 

relação aos comentários do edil Dourivaldo de Rosa Moreira; comentou sobre 

a Unidade Mista de Saúde que se encontra sem as mínimas condições de 

funcionamento em todos os sentidos; aludiu sobre o Projeto de Resolução de 

sua autoria concedendo cesta básica aos funcionários da Câmara Municipal; 

comentou sobre o transporte público municipal que está totalmente 

desorganizado. (Foi dado os apartes aos edis José Lopes de Souza, Ramalho 

Ferreira Figueiredo e Valmir dos Santos). O edil José Lopes de Souza fez o 

uso da palavra, aludiu sobre os diversos problemas que o município vem 

enfrentando, dando destaque para a área da saúde, que realmente está péssima; 

desejou a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo; comentou sobre o 

calçamento da Av. Brasil; parabenizou a funcionária Adriana da Unidade 

Mista de Saúde pela sua atitude em ajudar a população utilizando o seu 

próprio veículo para levar pacientes até o médico. O edil Eliel Camilo das 

Neves solicitou ao Senhor Presidente por questão de ordem, que o mesmo 

elaborasse uma Moção de Aplauso ao Sargento Moreira do Batalhão de 

Peruibe/SP, pelo seu desempenho e atitude, onde abordou juntamente com a 

Polícia Federal um tráfico de drogas na cidade de Peruibe, onde teve uma 

atuação implacável não deixando que os meliantes entrassem em fuga. (Foi 

dado o aparte ao edil Luiz de Lara Dias). O edil Valmir dos Santos solicitou 

ao Senhor Presidente 5 minutos pela liderança do Partido do PSDB, na qual o 

mesmo concedeu. O edil Valmir dos Santos, fez o uso da palavra, tornou 

público que solicitou o prédio da Câmara Municipal no dia 29 de dezembro do 

corrente ano à partir das 20h30min para a realização de uma reunião do 

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

Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência 
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Social, Esportes e Turismo, conjuntamente reunidas examinando a matéria 

referente ao Projeto de Lei nº 05, de 18 de janeiro de 2012 que “Dispõe sobre 

abertura de crédito adicional especial” no valor de R$101.238,57 destinado a 

aquisição de equipamento para a creche municipal; e Projeto de Lei nº 08, de 

19 de janeiro de 2012 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial” para aquisição de equipamento para o Fundo Municipal de Saúde no 

valor de R$60.000,00; opinam favoravelmente pelas matérias em tela. Foi 

dispensada a leitura dos referidos projetos, foram discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). 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 

11, de 26 de janeiro de 2012 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

especial” no valor de R$91.500,00 destinado a implantação do Programa 

“Água é Vida”; e Projeto de Lei nº 12, de 26 de janeiro de 2012 que “Dispõe 

sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de R$527.255,11 

destinado ao sistema de esgotamento sanitário; opinam favoravelmente pelas 

matérias em tela. Foi dispensada a leitura dos referidos projetos, foram 

discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por 

unanimidade pela edilidade (encaminham-se). As Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas examinando a 

matéria referente ao Projeto de Resolução nº 23, de 14 de fevereiro de 2012, 

de autoria do edil Luiz de Lara Dias, que “Dispõe sobre a concessão de cesta 

básica aos funcionários da Câmara Municipal de Pedro de Toledo”; 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). 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 14 de março 

do corrente ano ás 20h00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 
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22h40min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente.  

 


