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ATA: Aos vinte e nove dias do mês de Agosto de 2012, realizou-se a 12ª 

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 Presidente Luiz de Lara Dias. 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 Eliel  Camilo das Neves solicitou a dispensa da leitura 

da ata da Sessão de15/08/2012, o pedido foi submetido à deliberação do 

Plenário, a ata foi colocada em discussão e votação, foi  aprovada por 

unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Indicação nº 

69/2012 de autoria da vereadora Neide Hipolito, foi lida, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs 70, 71 e 

72/2012 de autoria da vereadora Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar n°s  17/2012 

de autoria do edil Valmir dos Santos e Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi 

lida, discutida e dispensada à votação da moção ora proposta (encaminham-

se). Moção de Pesar n°s 18 e 19/2012 de autoria do edil Valmir dos Santos, 

foram lidas, discutidas e dispensadas à votação da moção ora proposta 

(encaminham-se).  Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. A 

vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, ratificando sua indicação, e 

seu pesar ao edil Jose Lopes de Souza, pelo falecimento de sua mãe, 

agradeceu a presença de todos os futuros vereadores à sessão, bem como o 

restante do publico presente, e por fim solicitou que venham sempre as 

sessões para melhor analise dos trabalhos dos atuais vereadores. Fazendo o 

uso da palavra o edil Eliel Camilo das Neves, iniciou sua fala citando quanto a 

legalidade do Projeto de Lei n° 35/2012, referente a reposição salarial do 

funcionalismo publico municipal, onde inclusive pediu informações junto ao 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na qual consta na Ordem do Dia. 

Iniciando o uso da palavra o edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, agradeceu a 

presença de todos os presentes na sessão, deu seu pesar pelo falecimento da 
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mãe do edil Jose Lopes de Souza, iniciou com alerta a todos quanto a 

aprovação dos projetos agindo por emoção e não com a razão, podendo 

posteriormente serem prejudicados pela Lei, e por fim parabenizou os 

candidatos a vereador, aos atuais vereadores e ao Prefeito, pelo progresso 

atual do município. Com o uso da palavra a vereadora Elizabete Silva, citou 

seus sinceros sentimentos ao edil Jose Lopes de Souza, e em seguida 

direcionou ao publico presente, principalmente  aos candidatos a vereadores 

do município, presente na sessão, que os esforços dos trabalhos do atuais 

vereadores em todos os segmentos, principalmente a Saúde Pública e ao bem 

estar social da população, surtiram quase todos os efeitos desejados, encerrou 

agradecendo a atenção de todos. O vereador Valmir dos Santos,  iniciou as 

palavras comentando sobre as matérias de sua autoria, comentou que o 

município tem conquistado coisas boas e o progresso da cidade esta crescente 

a cada dia, também pelo empenho e fiscalização dos atuais vereadores, e 

aqueles que estão desejando ser eleitos devem ter ética e respeito em sua 

campanha eleitoral. Com uso da palavra o edil Dourivaldo de Rosa Moreira, 

agradeceu a presença de todos, fez a leitura dos pareceres Juridico e Contábil 

com relação ao Projeto de Lei que concede correção salarial aos funcionários 

públicos municipais, ao final mencionou o risco da aprovação do Projeto de 

Lei que refere-se a correção salarial do funcionários públicos municipais em 

época eleitoral. Fazendo uso da palavra o edil Jose Lopes de Souza iniciou 

agradecendo a todos pela Moção de Pesar pelo falecimento de sua mãe, 

destacou as criticas que os candidatos a vereador fazem aos atuais vereadores, 

e que nada tem a temer pelas criticas atribuídas a todos. Com o uso da palavra 

o edil Luiz de Lara Dias iniciou sua fala, tranquilizando a todos os edis para a 

aprovação do Projeto de Lei referente a perda salarial dos funcionários 

públicos municipais,  e das varias formas de entendimento da Lei em questão, 

disse também que referente ao aumento do subsidio dos vereadores também 

esta de acordo com a Constituição Federal.Terminado o temário livre, o 

Senhor Presidente Luiz de Lara Dias consultou o Plenário para a dispensa do 

Intervalo Regimental, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. A seguir 
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passou-se a Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento, conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao 

Projeto de Lei n° 35, de 13 de Agosto de 2012 que “Concede correção 

salarial e dá outras providências”, opinam favoravelmente pela matéria em 

tela, o Projeto foi  lido submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

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

Redação, Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas examinando a 

matéria referente ao Projeto de Resolução n° 26, de 14 de Agosto de 2012 

que “Fixa o subsidio dos vereadores do municipio de Pedro de Toledo para a 

legislatura 2013/2016  e dá outras providências”, opinam favoravelmente pela 

matéria em tela, foi dispensada a leitura do 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, 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei n° 

33, de 14 de Agosto de 2012 que “Fixa o subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito 

do municipio de Pedro de Toledo para a legislatura 2013/2016  e dá outras 

providências” opinam favoravelmente pela matéria em tela, foi dispensada a 

leitura do 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, conjuntamente reunidas 

examinando a matéria referente ao Projeto de Lei n° 32, de 20 de Junho de 

2012 que “Autoriza a concessão de serviços funerários e dá outras 

providencias” opinam favoravelmente pela matéria em tela, o projeto foi lido 

o edil Ramalho Ferreira de Figueiredo pediu vista do Projeto, o pedido foi 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade, foi concedida a Vista do Projeto. Terminado a Ordem do Dia e não 

havendo 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 12 de Setembro do corrente ano ás 20h00min 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. 


