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ATA: Aos onze dias do mês de maio de 2011, realizou-se a 7º 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 total da edilidade. 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: Ofício nº388/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

encaminha Projeto de Lei nº23, de 29 de abril de 2011 que “Dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício de 2012 e dá outras providências” foi 

lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº409/2011 de autoria 

do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº24, 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 entidade “Nascer do 

Sol”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Projeto de Lei nº25, 

de 10 de maio de 2011 de autoria da vereadora Neide Hipólito – “Dispõe 

sobre a denominação de via pública”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Requerimento nº16/2011 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). Requerimento nº 17/2011 de 

autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lido, discutido e submetido à 

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Requerimento nº18/2011 de autoria do edil Ramalho Ferreira 

de Figueiredo, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento 

nº19/2011 de autoria do edil José Lopes de Souza, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Indicações nºs. 62, 63, 64, 65 e 68/2011 de autoria 

da nobre vereadora Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-

se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº66/2011 de autoria da nobre 

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

Poder Executivo). Indicações nºs. 67 e 69/2011 de autoria do nobre edil José 

Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicações nºs. 70 e 71/2011 de autoria do nobre edil José 
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Fausto de Oliveira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Ofício oriundo da CATI que encaminha resposta do 

Requerimento nº11/2011, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Convite da 13ª 

Delegacia de Serviço da Junta Militar para a solenidade de “Compromisso à 

Bandeira” no dia 19 de maio do corrente ano, às 10:30 horas no Centro 

Comunitário, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; comentou sobre as proposituras de sua autoria; 

agradeceu a Diretora do Departamento de Educação Sra. Rejane Maria Silva 

por ter atendido o seu pedido com relação ao transporte escolar; comentou 

sobre a limpeza que está sendo realizada nas vias do Centro da cidade (foi 

dado o aparte ao edil Dourivaldo de Rosa Moreira). O edil Ramalho Ferreira 

de Figueiredo fez o uso da palavra, comentou que a cidade está progredindo 

aos poucos, mas ainda há fatores que deixam muito a desejar; aludiu ainda que 

é errando que se acerta, às vezes quem fala demais erra, mas também quem se 

cala consente, e somos inteligentes o suficiente para saber quando a 

administração erra ou acerta e, nesse caso está acertando mais do que errando; 

finalizou tecendo comentários a respeito das próximas eleições, e explanou 

que quem fizer um trabalho bem feito será reeleito. A vereadora Elizabete 

Silva fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; comentou sobre seu 

partido PSB, onde está se preparando para a ação da Fundação João 

Mangabeira; comentou sobre a limpeza das vias que está sendo realizada por 

uma empresa, onde os munícipes estão aprovando e, além disso, o fato 

geração de emprego é muito importante; comentou sobre as  proposituras de 

sua autoria (Foi dado o aparte aos edis Ramalho Ferreira de Figueiredo e 

Valmir dos Santos). O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, iniciou 

que as proposituras são simples formalidades, pois o Sr. Prefeito não está 

atendendo a maioria dos pedidos dos edis; aludiu que a população está tão 

revoltada com a situação que estão até procurando outros meios de 

comunicação como a TV para reclamar dos problemas ocorridos na cidade, 

pois não acreditam mais nos representantes que somos nós os edis. O edil 

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

que alguns dos seus pedidos foram atendidos; citou alguns benefícios que 

foram realizados na cidade como na área da saúde, estradas, limpeza das vias 

públicas, etc.; comentou a respeito do campeonato dos jogos regionais; 

agradeceu à Dra. Melissa e Dra. Talita pelo ótimo assessoramento que vem 
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dando a esta Casa Legislativa; parabenizou o grupo do Partido dos 

Trabalhadores pela festividade realizada no Dia do Trabalhador (Foi dado os 

apartes aos edis Dourivaldo de Rosa Moreira e José Lopes de Souza). O edil 

Eliel Camilo das Neves, fez o uso da palavra, parabenizou a vereadora 

Elizabete Silva pela elaboração do Requerimento com relação à situação 

financeira desta Casa e também parabenizou o Sr. Presidente pela 

transparência; comentou sobre uma reivindicação de sua autoria com relação à 

colocação de linhas de tubos no bairro da Colina Verde, entre outros pedidos, 

o qual foi atendido e aludiu que não elaborou nenhuma indicação, apenas tão 

somente dirigiu-se até a Prefeitura e solicitou ao Sr. Prefeito; comentou sobre 

as emendas parlamentares no valor de R$180.000,00 destinadas ao município; 

parabenizou o edil Valmir dos Santos pelo trabalho que vem realizando 

perante a Comissão de Justiça e Redação; comentou sobre a Festa do Dia do 

Trabalhador; aludiu que no dia 14 de maio estará na Câmara de Itanhaém em 

uma reunião com o Deputado Federal Devani Ribeiro e Deputado Estadual 

José Zico Prado e, que estará levando pedidos para beneficiar o município e, 

entre eles, o pedido de uma verba para a construção de um centro de 

reabilitação do Idoso no tratamento de hidroterapia. O edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira fez o uso da palavra, parabenizou o edil Eliel Camilo das Neves 

pela linda festa realizada pelo Partido dos Trabalhadores; comentou sobre a 

luta da vereadora Elizabete Silva perante a Sucen em combate à proliferação 

do mosquito pólvora na cidade; comentou sobre a placa de sinalização nas 

proximidades da sorveteria, pois a mesma está colocada no lugar errado, 

podendo ainda ocasionar acidentes; aludiu sobre o alto preço dos alvarás 

cobrados dos comerciantes pela Prefeitura; comentou sobre o Jornal Imagens e 

Idéias que está divulgando o torneio de Karatê; aludiu sobre o Postinho de 

Saúde do bairro da Vila Sorocabana que até a presente data ainda não foi 

inaugurado, explanou também sobre o atraso para conclusão da obra da Escola 

Municipal E.M.E.I. Professor Dirceu Rovari; finalizou manifestando sua 

indignação com relação à obra do centro da cidade. O edil Luiz de Lara Dias, 

fez o uso da palavra, teceu comentários sobre a resposta do Requerimento 

nº11/2011 de sua autoria; aludiu sobre a escola das Três Barras que está numa 

situação precária e desumana, no qual, o Sr. Prefeito se comprometeu em dar 

uma solução rápida para o problema; comentou sobre as respostas das 

proposituras de autoria desta Casa e, esclareceu que o Executivo de acordo 

com o Regimento Interno tem 21 dias para responder as proposituras, caso 
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contrário o interessado deve levar o assunto até o Ministério Público; aludiu 

sobre a competência da Câmara Municipal que é legislar e não tem obrigação 

de ficar pedindo ao Executivo que faça determinadas obras de acordo com o 

artigo 11, parágrafo 1º em diante, da Lei Orgânica. O edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira pediu ao Sr. Presidente 5 minutos pela liderança do partido para falar 

na Tribuna. O Sr. Presidente concedeu o pedido feito pelo edil. O edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, aludiu que em 2012 o 

Partido dos Democratas terá um pré-candidato à Prefeito Municipal: Sr. 

Walter Moreira, que é totalmente ficha limpa, pelo Tribunal Superior Eleitoral 

e também pelos outros órgãos competentes.  Terminado o Temário Livre 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 25 

de maio do corrente ano ás 20:00 horas.  O Senhor Presidente encerrou a 

sessão às 22:15 horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 
 


