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ATA: Aos oito dias do mês de junho de 2011, realizou-se a 9º 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 de 08 (oito) 

vereadores, ausente o edil José Fausto de Oliveira. O Senhor Presidente deu 

início à sessão. O edil Valmir dos Santos 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: Projeto de Lei 

nº 26, de 07 de junho de 2011 de autoria do edil Eliel Camilo das Neves que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de aviso nos estabelecimentos 

comerciais, na forma que especifica e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Requerimento Interno de autoria do 

edil Eliel Camilo das Neves – “Justifica ausência em sessão passada”. 

Requerimento nº23/2011 de autoria do edil Luiz de Lara Dias, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicação nº78, 79 e 80/2011 de 

autoria do nobre edil Luiz de Lara Dias, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº81/2011 de autoria da nobre 

vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicações nºs82 e 83/2011 de autoria do nobre edil Valmir 

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

Executivo). Indicações nºs84 a 87/2011 de autoria da nobre vereadora 

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

Executivo). Moção de Congratulação nº 16/2011 de autoria do nobre edil Luiz 

de Lara Dias, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Ofício nº448/2011 

oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta 

do Requerimento nº18/2011, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício 

nº479/2011 oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que 

encaminha resposta do Requerimento nº20/2011, foi lido, ciente a Casa 

(arquive-se). Ofício nº489/2011 oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de 

Toledo que encaminha resposta do Requerimento nº22/2011, foi lido, ciente a 

Casa (arquive-se). Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. O 

edil Eliel Camilo das Neves fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 
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todos; registrou a ausência do Sr. Adebaldo e sua esposa; comentou sobre sua 

ausência na sessão passada; aludiu sobre a reunião realizada em Registro, com 

os integrantes do Partido dos Trabalhadores – PT, onde foram debatidos vários 

assuntos como: a conclusão da duplicação da rodovia Padre Manoel de 

Nóbrega da cidade de Peruíbe até a cidade de Miracatu, que foi que foi 

prometida pelo governador e não foi realizada; aludiu também sobre o projeto 

da construção da ponte que ligaria Guarujá até Santos, que também não será 

possível ser realizada, entre outras promessas que até então não foram 

cumpridas. (Foi dado o aparte ao edil Luiz de Lara Dias). O edil Valmir dos 

Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; comentou que o 

governo federal também fez descaso com relação a duplicação da rodovia 

Padre Manoel de Nóbrega; explanou que o governador está ainda estudando 

os projetos e que em todos os governos há dificuldades; comentou que no 

sábado dia 11 de junho de 2011 às 17:00 horas haverá a visita peregrina da 

Nossa Senhora Aparecida que passará na nossa cidade no fim de semana; 

aludiu sobre a propositura da vereadora Elizabete Silva (Indicação nº 85/11); 

comentou sobre as proposituras de sua autoria; parabenizou o edil Dourivaldo 

de Rosa Moreira com relação ao Posto de Saúde da Vila Sorocabana que já 

está funcionando; comentou que está muito feliz com a limpeza da cidade; 

parabenizou o funcionário Marcos da Prefeitura  que está fazendo um ótimo 

trabalho nas áreas rurais; aludiu sobre a iluminação do bairro das Três Barras, 

onde os moradores estão muito satisfeitos. O edil Ramalho Ferreira de 

Figueiredo fez o uso da palavra, comentou sobre o ofício nº 448/11 que 

encaminhou resposta do requerimento nº 18/11; aludiu que as respostas vindas 

do Executivo Municipal tem sido paliativas e não  convincentes; aludiu sobre 

a demora em atender as proposituras dos edis e, quando o faz, não se sabe ao 

certo ao qual edil ele atendeu; explanou que o trabalho do Executivo está bom 

em partes, mas ainda deixa a desejar; aludiu que concorda em partes com as 

palavras do edil Eliel Camilo das Neves com relação às mentiras do governo e 

declarou que está torcendo para que as obras da rodovia Padre Manoel da 

Nóbrega seja realmente concluída (Foi dado os apartes aos edis Luiz de Lara 

Dias e Eliel Camilo das Neves). O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso 

da palavra, parabenizou o trabalho do Tio Rogério (Presidente do PSB); aludiu 

sobre a importância dos debates ocorridos durante a sessão entre os 

vereadores; teceu comentários a respeito da Moção de Congratulação nº 16/11 

e parabenizou a todos os envolvidos; aludiu sobre a bonita disputa entre os 
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partidos PT e PSDB e também entre os outros partidos; solicitou ao Sr. 

Presidente que arrume um técnico para dar uma manutenção nos 

computadores principalmente com relação aos vírus. O edil José Lopes de 

Souza fez o uso da palavra, endossou as palavras do edil Ramalho Ferreira de 

Figueiredo com relação às obras da BR Padre Manoel da Nóbrega; 

parabenizou o Sr. Prefeito por responder algumas de suas proposituras. 

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, 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte 

e Turismo, conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto 

de Lei nº 24, de 02 de maio de 2011 que “Dispõe sobre abertura de crédito 

adicional suplementar”, no valor de R$60.000,00 destinado a subvenção social 

para a entidade “Nascer do Sol”; opinam favoravelmente pela matéria em tela. 

Foi dispensada a leitura do referido projeto, foi discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). 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 22 de junho do corrente ano ás 

20:00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21:50 horas. Para 

constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 

Senhor Presidente.  

 

 
 

 

 

 


