
 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 

Estado de São Paulo 
 

ATA: Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2011, realizou-se a 2º 

Sessão Extraordinária do 3º ano Legislativo da 15º Legislatura da Câmara 

Municipal de Pedro de Toledo regimentalmente convocada para ás 20:00 

horas 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. Passou-se a Ordem 

do Dia. Em pauta o julgamento das contas referente ao exercício de 2008. TC 

– 1850/026/2008: Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 25 de março de 

2011 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos 

seguintes membros: Eliel Camilo das Neves - Presidente; Dourivaldo de Rosa 

Moreira – Relator e Ramalho Ferreira de Figueiredo – Membro, que “Dispõe 

sobre a aprovação das Contas da Prefeitura Municipal, referente ao exercício 

de 2008”. O relatório final das contas do exercício de 2008 referente ao TC – 

1850/026/2008, foi lido pelo relator – vereador Dourivaldo de Rosa Moreira. 

O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi lido, opinando 

favoravelmente pela aprovação das contas municipais, por maioria dos votos, 

com voto divergente da Presidência da Comissão nos termos anexos. O 

Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2011, foi lido, colocado em discussão. O 

Sr. Presidente deixou registrado a presença do vice-prefeito Sr. Sergio José 

Batista. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente colocou o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 17/2011 em votação nominal, a qual iniciou-se com 

o edil Dourivaldo da Rosa Moreira, votou sim para a aprovação do projeto, 

Neide Hipólito, votou não,  José Lopes de Souza, votou sim, Ramalho Ferreira 

de Figueiredo, votou sim, Valmir dos Santos, votou sim, José Fausto de 

Oliveira, votou sim, Elizabete Silva, votou não; Eliel Camilo das Neves, votou 

não e Luiz de Lara Dias, votou sim, ficando assim aprovado pela maioria com 

06 votos favoráveis. 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 13 de abril do corrente ano às 20h 00. 

Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a Sessão às 

20:55 horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente.  

 
 


