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ATA: Aos dez dias do mês de novembro de 2010, realizou-se a 17º 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 Luiz de Lara Dias 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 994/2010 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 67, de 25 

de outubro de 2010 que “Autoriza o Poder Executivo a devolver repasse do 

convênio 4.729/2005, firmando com o Ministério da Saúde e dá outras 

providências”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 68, 

de 10 de novembro de 2010 de autoria do vereador Valmir dos Santos que 

“Declara de Utilidade Pública a Entidade que especifica”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes; Indicação nº 137/2010 de autoria 

dos nobres edis Valmir dos Santos e Eliel Camilo das Neves, foi lida, ciente a 

Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs 138 e 

139/2010 de autoria do nobre edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foram 

lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação 

nº 140/2010 de autoria do nobre edil Eliel Camilo das Neves, foi lida, ciente a 

Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº s 141, 142 e 

143/2010 de autoria do vereador José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 144/2010 

de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº s 145 e 146/2010 de autoria da 

vereadora Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). A Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo 

através da Unidade Mista de Saúde encaminha Ofício comunicando que o 

Município de Pedro de Toledo apresentou no ano de 2009 o menor índice de 

mortalidade infantil no Vale do Ribeira, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). 

Ofício nº 0678/2010 da TELEFONICA que encaminha resposta referente ao 

Requerimento de nº 27/2010, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 

0679/2010 da TELEFONICA que encaminha resposta referente ao 

Requerimento de nº 30/2010, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 
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109/2010 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que encaminha 

resposta referente ao Requerimento de nº 22/2010, foi lido, ciente a Casa 

(arquive-se). Terminado o expediente passou-se ao temário livre. A vereadora 

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

manifestando sua alegria pelo Brasil ter elegido a Sra. Dilma Rousseff como a 

1ª mulher a ser presidente e aproveitou para aludir sobre a importância da 

mulher na política. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos, comentou sobre a formatura dos 52 alunos do 

curso de eletricista que aconteceu no barracão da Igreja Católica, no qual 

muitos foram encaminhados para várias firmas inclusive a COSIPA; aludiu 

que está recrutando os jovens recém formados do curso de eletricista para 

trabalhar junto dele para que os mesmos possam adquirir experiência na 

prática e serem bons profissionais para ganhar o pão de cada dia; parabenizou 

o comando da polícia militar que tanto vem se empenhando no combate às 

drogas e a violência; teceu comentários a respeito das proposituras de sua 

autoria; parabenizou o Programa da Saúde da Família pelo menor índice de 

mortalidade infantil no município; comunicou a todos os presentes sobre sua 

candidatura a Presidente desta Casa. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos; parabenizou a polícia pelo excelente 

desempenho que vem tendo em especial na Vila Sorocabana; aludiu sobre 

uma reunião que aconteceu com a comunidade da Vila Sorocabana onde 

foram tratados vários assuntos de suma importância; comentou a respeito das 

proposituras de sua autoria; pediu desculpas ao Sr. Presidente por não ter 

comparecido na Audiência Pública.  O edil Valmir dos Santos fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos; parabenizou a todos os envolvidos na 

Campanha Eleitoral de 2010 e principalmente pela vitória da Presidente Dilma 

Rousseff, representante do Partido dos Trabalhadores; solicitou que seja feito 

um ofício para o executivo pedindo a retirada dos animais que ficam 

circulando nas vias públicas, pois está colocando em risco a vida das pessoas; 

pede para deixar registrado a lisura de como foi feito o trabalho do Sr. Prefeito 

com relação a licitação para conservação das estradas; teceu comentários a 

respeito das proposituras de sua autoria; deixou registrado a festa dos 

funcionários públicos e parabenizou o Sr. Presidente pela realização da 

mesma; deixou registrado os parabéns ao Sr. Washington do Jornal do Esporte 

por estar sempre cobrindo matérias tanto a respeito do esporte como também 

as notícias de um modo em geral, sempre destacando o nosso município; deixa 
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registrado que a Saúde no município já está dando sinais de melhoria. O edil 

Luiz de Lara Dias fez o uso da palavra, justificou sua ausência na Audiência 

Pública; parabenizou a eleição do pleito eleitoral do país, no qual elegeu a 1ª 

mulher da história brasileira a ser presidente; aludiu sobre a situação precária 

em que se encontra o nosso país, e destacou a palhaçada na educação com 

relação a elaboração do ENEM com tantos erros grotescos; comentou sobre o 

censo do IBGE feito em nosso município no qual destacou um aumento 

significativo na população e com isso haverá um repasse bem maior de verbas 

para o benefício da cidade. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da 

palavra, teceu comentários a respeito do desrespeito do Banco do Brasil com 

relação a lei da permanência na fila dos bancos, pediu que a fiscalização do 

Executivo possa estar atuando se caso for preciso; aludiu a respeito do 

calçamento da Avenida Brasil; finalizou comentando que esteve com a 

Diretora do Departamento de Educação para alguns esclarecimentos e na 

ocasião foi discutido a respeito do plano de carreira dos professores. O Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que ocupasse sua cadeira para poder fazer 

o uso da Tribuna. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, 

comentou a respeito da cidade ter tido o menor índice de mortalidade infantil 

de todo o Vale do Ribeira e também da Baixada Santista, e isso se dá pelo 

trabalho dos profissionais que estão à frente do Departamento de Saúde, do 

Executivo, e também os vereadores e munícipes; aludiu sobre o bom 

desempenho do esporte em nossa cidade; parabenizou o edil Eliel Camilo dos 

Santos e seus colaboradores pelo sucesso que foi o curso de eletricista que foi 

ministrado em nossa cidade e pelo empenho do edil em estar trazendo cursos 

profissionalizantes para capacitar a população; teceu comentário a respeito das 

proposituras de sua autoria e aludiu que ano a ano a cidade tem dado sinais de 

melhoria. 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. Projeto de Lei 

Municipal nº 25, de 22 de abril de 2010 que “Autoriza o cancelamento de 

lançamento de Tributos e dá outras providências”, foi apresentado emenda 

aditiva ao Projeto de autoria do executivo, foi lida, discutida e submetida à 

deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade. Os 

vereadores apresentaram uma emenda supressiva ao projeto, que foi lida, 

discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
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Orçamento, conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao 

Projeto de Lei nº 25, de 22 de abril de 2010 que “Autoriza o cancelamento de 

lançamento de Tributos e dá outras providências”, opinam favoravelmente 

pela matéria com as emendas. O Senhor Presidente colocou em discussão e 

votação nominal o parecer, 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. O projeto foi lido com a nova 

redação, foi colocado em discussão e 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, sendo aprovado por unanimidade pela edilidade. 

(encaminha-se). 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 

67, de 25 de outubro de 2010 que “Autoriza o Poder Executivo a devolver 

repasse do convênio 4.729/2005, firmado com o Ministério da Saúde e dá 

outras providências”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor 

Presidente colocou em discussão e votação o parecer, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade, foi dispensado a leitura do referido projeto, foi 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). A Comissão de Justiça e 

Redação, examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 64, de 06 de 

outubro de 2010 que “Dispõe sobre a instalação de guarda-volumes nos 

estabelecimentos bancários do Município de Pedro de Toledo e dá outras 

providências”, opina favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor 

Presidente colocou em discussão e votação o parecer, foi aprovado por 

unanimidade pela 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 24 de novembro do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais 

nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:00 horas. Para 
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constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 

Senhor Presidente.  
 

 


