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ATA: Aos nove dias do mês de junho de 2010, realizou-se a 9º 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 Luiz de 
Lara Dias, em substituição à ausência do Presidente Senhor Ramalho Ferreira 
de Figueiredo. O Senhor Presidente solicitou ao edil Eliel Camilo das Neves 
para que fosse compor a Mesa e conduzir os trabalhos como 2º Secretário, 
também solicitou ao edil Valmir dos Santos para compor a Mesa e conduzir os 
trabalhos como 1º Secretário. Com a presença de 07 vereadores, ausente o 
Presidente Sr. Ramalho Ferreira de Figueiredo e o 2º Secretário Dourivaldo de 
Rosa Moreira. O Senhor Presidente deu início à sessão. A vereadora Elizabete 
Silva solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, 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 
526/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei 
nº 46, de 07 de junho de 2010 que “Fica instituído o programa de recuperação 
fiscal municipal – REFIS e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às 
Comissões Competentes. Requerimento nº 17/2010 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). Requerimento nº 
18/2010 de autoria do edil Dourivaldo de Rosa Moreira e José Lopes de 
Souza, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado 
por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 19/2010 de 
autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lido, discutido e submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-se). Indicação nº 88/2010 de autoria do nobre edil José Lopes de 
Souza, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). O 
edil Valmir dos Santos, por questão de Ordem, solicitou que o edil Dourivaldo 
de Rosa Moreira – 1º Secretário retomasse o seu lugar como 1º Secretário. 
Indicações nº s 89, 90 e 91/2010 de autoria do nobre edil José Fausto de 
Oliveira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Indicação nº 92/2010 de autoria do nobre edil Luiz de Lara Dias, 
foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Indicações nº s 93 e 94/2010 de autoria da vereadora Elizabete Silva, foram 
lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação 
nº 95/2010 de autoria da nobre vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a 
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Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação 
nº 11/2010 de autoria da nobre vereadora Elizabete Silva, foi lida, discutida e 
submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 
edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº 12/2010 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. O edil 
José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 
comentou sobre as estradas rurais que se encontram em péssimo estado de 
conservação, na qual está prejudicando o tráfego e o acesso dos pedestres. A 
vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 
comentou sobre a Moção de Congratulação nº 11/2010 dedicada ao professor 
Adilson e a Moção de Congratulação nº 12/2010 dedicada ao professor 
Aloísio, onde aludiu que os mesmos são pessoas maravilhosas; teceu 
comentários a respeito das proposituras de sua autoria e também sobre 
algumas especulações que a população tem feito aos edis com relação ao 
município. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à 
presença de todos; comentou sobre a Unidade Mista de Saúde, na qual esteve 
juntamente com os edis Dourivaldo de Rosa Moreira, José Lopes de Souza e 
Valmir dos Santos, para uma reunião cuja finalidade era tratar dos assuntos 
referente aos problemas da saúde pública; explicou que recebeu uma denúncia 
de uma mãe de aluno referente ao transporte escolar com relação ao atraso e 
super lotação, onde a vereadora oficiou a Diretora da E.E. de Três Barras para 
solicitar informações sobre o assunto, como também oficiou o Senhor Prefeito 
Municipal e o Conselho Tutelar para que tomem as devidas providências, e, 
aproveitou para pedir ajuda dos demais edis para que se necessário for, fazer o 
encaminhamento desta reclamação ao Ministério Público, pois trata-se de 
menores; finalizou parabenizando os professores Aloísio e Adilson pelo 
excelente trabalho que eles vem realizando. O Senhor Presidente em 
substituição Sr. Luiz de Lara Dias fez menção da chegada do Presidente em 
exercício Sr. Ramalho Ferreira de Figueiredo e, convidou-o para compor a 
Mesa, na ocasião o mesmo se recusou e pediu ao edil Luiz de Lara Dias que 
desse continuidade aos trabalhos. O Senhor Presidente agradeceu à presença 
do vereador de Itariri/SP, Sr. Wilson Pereira. O edil José Lopes de Souza fez o 
uso da palavra, agradeceu a presença de todos; solicitou ao Senhor Presidente 
que oficiasse a Cooperativa do Transporte Escolar, devido ter recebido 
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algumas reclamações aludindo que a mesma não está usando a Kombi e sim 
veículo particular para fazer o transporte dos alunos; comentou sobre as filas 
imensas nos bancos; aludiu sobre as proposituras de sua autoria. O edil Eliel 
Camilo das Neves, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, 
comentou sobre as trinta (30) casas que serão construídas para as pessoas que 
estavam em área de risco e, também, sobre as famílias que estão recebendo 
auxílio aluguel até saírem estas casas; aludiu sobre as festas juninas que irão 
acontecer na cidade; comentou sobre as liberações de verbas para o município; 
aludiu sobre o documento protocolado nesta Casa com pedido de cassação de 
mandato contra o Prefeito, devido o mesmo não ter publicado atos municipais, 
no qual o Sr. Prefeito pagou a multa com o próprio dinheiro e resolveu o 
problema; finalizou expondo algumas situações passadas nas quais realmente 
dão cassação ao mandato do Prefeito (utilização inadequada do dinheiro 
público). O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, iniciou 
endossando as palavras do edil José Lopes de Souza com relação à 
Cooperativa do Transporte Escolar; endossou as palavras da vereadora 
Elizabete Silva com relação à diligência feita na Unidade Mista de Saúde; 
explanou sobre um fato ocorrido na Unidade Mista de Saúde sobre o mal 
atendimento à uma paciente, no qual o mesmo já protocolou sua denúncia 
nesta Casa e também na Prefeitura, para que sejam tomadas as devidas 
providências; teceu comentários a respeito da Moção de Congratulação nº 
12/2010 de sua autoria ao Professor Aloísio Resterich de Oliveira, na qual 
citou sua trajetória de vida e, finalizou, deixando uma frase do Professor 
Aloísio que assim diz: “A educação é a ponte para uma sociedade mais justa”. 
O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, agradeceu à 
presença de todos, iniciou justificando o atraso e pediu desculpas; teceu 
comentários a respeito das Moções de Congratulação nºs 11 e 12/2010; fez 
esclarecimentos sobre duas denúncias protocoladas nesta Casa de Leis, uma 
sobre a Creche Municipal e a outra sobre publicações, aludiu que serão 
apreciadas e tomadas as devidas providências. Terminado o temário livre, 
passou-se o Intervalo Regimental. Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do 
Dia. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pedro de 
Toledo, examinando a matéria referente ao Projeto de Resolução nº 15, de 26 
de maio de 2010 que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de 
Toledo”, opina favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor Presidente 
colocou em discussão e votação o parecer, foi aprovado por unanimidade pela 
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edilidade, foi dispensado 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 
matéria para deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 23 de junho 
do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada a tratar o Senhor 
Presidente encerrou a sessão às 22:30 horas. Para constar, eu Secretário lavrei 
a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 


