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ATA: Aos quatro dias do mês de agosto de 2010, realizou-se a 11º Sessão 

Ordinária do 2º 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 Ramalho 

Ferreira de Figueiredo. Secretariaram os edis 1º Secretário Luiz de Lara Dias e 

2º Secretário Dourivaldo de Rosa Moreira. Com a presença total da edilidade. 

O Senhor Presidente deu início à sessão. O edil Valmir dos Santos solicitou a 

dispensa da leitura da ata, foi submetida à deliberação do Plenário, foi 

colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Ofício nº 588/2010 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 51, 14 de julho de 

2010 que “Dispõe sobre inclusão do calendário ecológico do município de 

Pedro de Toledo e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes; Ofício nº 683/2010 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal encaminha Projeto de Lei nº 52/2010, de 27 de julho de 2010 que 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de R$ 

100.000,00 para iluminação de praças e ruas, foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes; Projeto de Lei nº 53/2010, de 04 de agosto de 2010, 

de autoria do nobre vereador Luiz de Lara Dias que “Dispõe sobre o tempo de 

permanência dos ônibus intermunicipais na Rodoviária de Pedro de Toledo”, 

foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação referente a representação do Sr. Márcio Antonio Plácido 

Correa, foi lido e tendo em vista o parecer favorável da Comissão, o Projeto 

de Resolução nº 16/2010, foi encaminhado à Ordem do Dia. Requerimento nº 

24/2010 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 25/2010 de autoria dos nobres edis 

Valmir dos Santos e Elizabete Silva, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Indicações nº s 104 e 105/2010 de autoria da nobre vereadora 

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

Executivo). Indicação nº 106/2010 de autoria dos nobres edis Valmir dos 

Santos e José Fausto de Oliveira, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 107/2010 de autoria do nobre edil 

Valmir dos Santos foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicação nº 108/2010 de autoria dos nobres edis Valmir dos 
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Santos e Elizabete Silva, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicação nº 109/2010 de autoria do nobre edil José Fausto 

de Oliveira, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicação nº 110/2010 de autoria da nobre vereadora Elizabete 

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

Indicação nº 111/2010 de autoria do nobre edil José Lopes de Souza, foi lida, 

ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de 

Aplauso e Congratulação nº 14/2010, de 04 de agosto de 2010, de autoria da 

nobre vereadora Neide Hipólito, foi lida, discutida e submetida à deliberação 

do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). 

Moção de Congratulação nº 15/2010, 04 de agosto de 2010, 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). Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. A 

vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 

parabenizou os autores das moções, onde teceu comentários sobre as 

proposituras; aludiu sobre as obras de pavimentação nas vias do município e 

sobre a Unidade Mista de Saúde com seus problemas e progressos; 

parabenizou o Senhor Prefeito por estar desempenhando seu trabalho. O edil 

José Lopes de Souza fez o uso da palavra, endossou as palavras da vereadora 

Elizabete Silva com relação às Moções; endossou as palavras do edil Luiz de 

Lara Dias com relação ao reajuste salarial do s funcionários públicos 

municipais; comentou sobre as proposituras de sua autoria. O edil Eliel 

Camilo das Neves, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, aludiu 

sobre as obras iniciadas no município mesmo sem ter terminado outras obras; 

comentou sobre as proposituras com relação ao reajuste salarial dos 

funcionários públicos municipais; teceu comentários a respeito do transporte 

coletivo que passava na Vila Sorocabana quando o trevo da cidade estava 

interditado, e agora, a população está reivindicando que se coloque alguns 

horários em que os ônibus possam estar passando pela Vila Sorocabana; 

aludiu sobre uma reunião sobre a reativação da Associação do Bairro da Santa 

Rita, onde citou que todos devem dar apoio às associações de bairro do 

município; comentou sobre as visitas do Deputado Federal Devanir Ribeiro e 

do Deputado Estadual Zico Prado em nosso município. O edil José Fausto de 

Oliveira, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, comentou sobre 

os buracos das vias urbanas e também das estradas rurais, pois estão 
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dificultando o acesso; comentou sobre a cascalheira e sobre as roçadas nas 

estradas que começaram e não terminaram. A vereadora Neide Hipólito fez o 

uso da palavra, agradeceu à presença de todos; aludiu sobre os melhoramentos 

que pouco a pouco tem acontecido na cidade e sobre a expectativa de todos os 

edis em ser atendidos em suas proposituras, pois quando isso acontece é 

motivo de grande satisfação; comentou sobre o reajuste salarial dos 

funcionários públicos municipais; teceu comentários a respeito da Unidade 

Mista de Saúde e as estradas urbanas e rurais; finalizou parabenizando o edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira pela Moção nº 15/2010 dedicada ao Roger Bitti. 

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

parabenizou o Coordenador de Esportes Paulo Eduardo e a delegação de 

Pedro de Toledo que participaram do “54º Jogos Regionais” no município de 

Guarujá; comentou sobre a Unidade Mista de Saúde, com relação à denúncia 

protocolada pela Sra. Holanda M. Rocha, nesta Egrégia Casa de Leis, onde a 

Comissão de Saúde foi fazer averiguação dos fatos na Unidade e constatou 

que se tratava de um mal entendido; teceu comentários a respeito das 

proposituras de sua autoria; deixou registrado o trabalho das advogadas Dra. 

Melissa e Dra. Ana Paula, pelo apoio que tem dado a esta Casa; aludiu sobre a 

prestação de contas do Executivo, que a Câmara também é responsável pelas 

verbas que vem para o município, uma vez que é necessário que o Legislativo 

aprove essas verbas, para então serem utilizadas na cidade. O edil Dourivaldo 

de Rosa Moreira fez o uso da palavra, comentou sobre as proposituras de sua 

autoria, onde parabenizou o seu homenageado Roger Bitty; comentou sobre os 

jogos regionais, onde parabenizou o Coordenador de Esportes pela 

participação nos jogos que aconteceu na cidade de Guarujá; finalizou tecendo 

comentários a respeito da saúde. O edil Luiz de Lara Dias fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos; endossou as palavras dos edis Valmir 

dos Santos e Dourivaldo de Rosa Moreira, com relação aos jogos regionais e 

falta de incentivo dos nossos governantes; comentou sobre a menção do edil 

José Fausto com relação ao péssimo estado de conservação de nossas estradas 

que muito prejudicam o escoamento agrícola. 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 examinando a matéria referente ao 

Projeto de Lei nº 16, de 04 de agosto de 2010 que “Dispõe sobre a abertura de 

Comissão de Investigação para apurar a infração político administrativo do Sr. 
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Prefeito Municipal Sergio Yasushi Miyashiro”, opina favoravelmente pela 

matéria em tela. O Projeto de Resolução nº 16/2010 foi lido, discutido e 

colocado em votação nominal, no qual os edis: Luiz de Lara Dias, votou sim; 

Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim; Eliel Camilo das Neves, votou sim; 

José Lopes de Souza, votou sim; José Fausto de Oliveira, votou sim; Valmir 

dos Santos, votou sim; Neide Hipólito, votou sim e Elizabete Silva, votou sim, 

foi aprovado por unanimidade pela edilidade. (encaminha-se). Passou-se para 

o sorteio dos membros da Comissão de Investigação (CI), na qual, foram 

sorteados os seguintes vereadores: Luiz de Lara Dias para Presidente, 

Dourivaldo de Rosa Moreira para Relator e José Lopes de Souza para 

Membro. Tribuna Livre para o uso do Cidadão. O Sr. Cleber de Oliveira 

Barbosa fez o uso da palavra, aludiu sobre a falta de respostas dos ofícios e 

requerimentos da associação enviados ao Poder Executivo no ano 2009 e 

2010; teceu comentários a respeito da falta de manutenção do campinho de 

areia da Vila Sorocabana a qual está abandonado pelo Poder Executivo e, 

sobre a obra do postinho de saúde da Vila Sorocabana que nunca acaba. 

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 18 de agosto do corrente ano ás 

20:00 horas. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a 

sessão às 23:00 horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 


