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ATA: Aos treze dias do mês de abril de 2011, realizou-se a 5º 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 Eliel Camilo das Neves solicitou 

à dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 23.03.11 e da ata da 

sessão extraordinária do dia 25.03.11, foram submetidas à deliberação do 

Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se 

ao Expediente: Ofício nº 228/2011 de  autoria do Senhor Prefeito Municipal 

que encaminha Projeto de Lei nº 18, de 25 de março de 2011 que “Cria o 

Conselho Gestor do Telecentro Comunitário do Município de Pedro de Toledo 

– SP e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Ofício nº 294/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

encaminha Projeto de Lei nº 19, de 04 de abril de 2011 que “Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar Convênio com a Secretaria de Estado de Turismo”, foi 

lido e encaminhado às Comissões Competentes. Requerimento nº 15/2011 de 

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

deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). Indicações nºs. 43, 44, 47 e 48/2011 de autoria da nobre 

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

Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 45/2011 de autoria do nobre 

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

Poder Executivo). Indicações nºs. 46 e 49/2011 de autoria da nobre vereadora 

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

Executivo). Moção de Pesar nº 07/2011 de autoria do nobre edil Valmir dos 

Santos, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada 

por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº 

08/2011 de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foi lida, discutida e 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Moção de Congratulação nº 09/2011 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). O Sr. Presidente comunicou que chegaram as respostas das 

Indicações e Requerimentos. Ofício nº 344/2011 oriundo da Prefeitura 
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Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta de Requerimento nº 

09/2011 de autoria do edil Luiz de Lara Dias. Ofício nº 346/2011 oriundo da 

Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta de 

Requerimento nº 12/2011 de autoria do edil Dourivaldo de Rosa Moreira. 

Ofício nº 347/2011 oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que 

encaminha resposta de Requerimento nº 02/2011 de autoria do edil Luiz de 

Lara Dias. Ofício nº 350/2011 oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de 

Toledo que encaminha resposta de Requerimento nº 07/2011 de autoria do edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira. Ofício nº 351/2011 oriundo da Prefeitura 

Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta de Requerimento nº 

08/2011 de autoria do edil Luiz de Lara Dias. Ofício nº 354/2011 oriundo da 

Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta dos 

Requerimentos nº s 01 e 10/2011 de autoria dos edis José Lopes de Souza e 

Dourivaldo de Rosa Moreira. Ofício nº 355/2011 oriundo da Prefeitura 

Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta de Requerimento nº 

13/2011 de autoria do edil Luiz de Lara Dias. Ofício nº 356/2011 oriundo da 

Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta de 

Requerimento nº 14/2011 de autoria da vereadora Elizabete Silva. Todos os 

ofícios foram lidos e arquivados. Terminado o expediente passou-se ao 

Temário Livre. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos; comentou sobre a grande festa que o Sr. Prefeito ofereceu à 

população juntamente com a organização eficiente feita pela Coordenadora da 

Cultura Sra. Cláudia Marietto; explanou sobre o Programa Ação Jovem que 

está correndo o risco de acabar por falta de inscritos; aludiu ao Sr. Presidente 

que foi protocolado no dia 12/04/11 um requerimento de sua autoria  e demais 

vereadores e, espera que o mesmo reveja o pedido ora feito, pois há a 

necessidade de estudar a situação desta Egrégia Casa de Leis, para que a 

mesma possa dar suporte de trabalho para os edis. O edil Valmir dos Santos 

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

proposituras de sua autoria; deixou registrado seus parabéns ao Sr. Presidente, 

aos funcionários desta Casa, e  também aos homenageados pela bonita sessão 

solene; comentou que o governador Geraldo Alckmin esteve na cidade de 

Registro visitando os prédios públicos, hospitais, etc; aludiu que o secretário 

do governador anotou todas as reivindicações feitas para a nossa cidade e, na 

ocasião, o governador aludiu que trará para a região do Vale do Ribeira um 

Programa de Linha de Financiamento com taxas de juros zero, para os 
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agricultores; o edil citou também sobre outros benefícios que virão para o 

município como: uma verba de R$30.000,00 destinada para a reforma do 

vestiário do campo municipal; a estrada de Manoel de Nóbrega que será 

perenizada; a obra no km 55 entre as cidades de Miracatu e Peruíbe; e 

solicitou a ampliação da renda dos Programas Renda Cidadã e Ação Jovem; 

deixou registrado as reuniões que junto com alguns edis, tem feito nos bairros 

conversando com as lideranças e, a primeira reunião foi feita no bairro dos 

Marianos e Manoel da Nóbrega; parabenizou a todos que participaram do 

desfile no dia do aniversário da  cidade. Foi dado o aparte aos vereadores 

Dourivaldo de Rosa Moreira e Ramalho Ferreira de Figueiredo. O Sr. 

Presidente questionou ao edil Valmir dos Santos se está faltando suporte para 

que o mesmo possa trabalhar. O edil Valmir dos Santos, respondeu aludindo 

sobre a falta de combustível. O Sr. Presidente fez a mesma pergunta ao edil 

Ramalho Ferreira de Figueiredo. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo 

respondeu aludindo sobre as dificuldades do início da administração, e, citou 

sobre a diminuição de alguns itens, mas no contexto em geral, a falta de 

combustível é o fato mais agravante. O Sr. Presidente concedeu a palavra à 

vereadora Elizabete Silva, questionando-a se está faltando suporte para a 

mesma trabalhar. A vereadora Elizabete Silva, aludiu que não considera tão 

extraordinário o fato de juntamente com os outros edis, querer fiscalizar as 

documentações desta Casa, afinal de contas, quem não deve não teme; 

explanou também que o Sr. Presidente pode e deve fazer as benfeitorias que 

quiser, desde que não prejudique o trabalho dos vereadores, e, a falta de 

combustível, é um desses empecilhos. O Sr. Presidente cortou a fala da 

vereadora, e explanou que, o motivo pelo qual pintou o prédio da Câmara, foi 

para atender uma lei aprovada neste plenário, no qual predomina as cores 

oficiais verde e branco para os patrimônios públicos e, de nada adiantaria 

aprovar uma lei e deixar de cumprir a mesma. A vereadora Elizabete Silva 

pediu a palavra novamente e o Sr. Presidente aplicou uma advertência à 

mesma por desrespeitar a ordem dos trabalhos, conforme o artigo 19 inciso I 

alínea “h” do Regimento Interno e o artigo 283 inciso III do Regimento 

Interno. O Sr. Presidente concedeu à palavra a vereadora Neide Hipólito 

fazendo a mesma pergunta. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, 

aludindo sobre a falta de combustível e xérox. O Sr. Presidente concedeu à 

palavra ao edil Eliel Camilo das Neves, questionando-o sobre a mesma 

pergunta. O edil Eliel Camilo das Neves, explanou sobre a importância da 
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fiscalização em qualquer órgão e alegou que a administração em nenhum 

momento deixou de dar suporte ao seu trabalho, mas, isso, não o impede de 

ser favorável a uma fiscalização. O Sr. Presidente explanou que é um dever 

dos vereadores vistoriar o erário público, e, dentro do prazo regimental haverá 

uma resposta. O Sr. Presidente convidou o edil Eliel Camilo das Neves, para 

que o mesmo fizesse o uso da Tribuna. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o 

uso da palavra, agradeceu á presença de todos, comentou sobre a reunião feita 

nos bairros de Manoel de Nóbrega e Marianos, a respeito do transporte 

coletivo que irá trafegar por estes bairros; aludiu também que o transporte 

coletivo tem trafegado por outros bairros e nos trechos dos bairros Marianos, 

Braço do Meio e Amoreiras até o bairro de Três Barras, a viagem é gratuita, 

pagando somente R$2,00, para quem vai do bairro das Três Barras até o 

centro da cidade, conforme consta no contrato feito com a Prefeitura; pediu 

para que seja reiterado o pedido feito pela vereadora Elizabete Silva, com 

relação ao reajuste salarial aos funcionários do PSF; aludiu sobre a 

importância do Projeto de Lei nº 09 de 28 de janeiro de 2011 que “Dispõe 

sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de R$150.000,00 para 

reurbanização da Av. Brasil – Quadra III. (Foi dado os apartes aos edis 

Dourivaldo de Rosa Moreira, José Fausto de Oliveira e Ramalho Ferreira de 

Figueiredo). O Sr. Presidente solicitou à secretária que mande um ofício 

especial ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo envie uma cópia do 

contrato que tem com a empresa de transporte coletivo Turismo Descalvado. 

O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, comentou sobre o 

aniversário da cidade de Pedro de Toledo; fez um requerimento verbal 

pedindo uma cópia do contrato do transporte escolar da empresa Turismo 

Descalvado; leu o relatório da contadora Ana Maria Bichiarov com relação 

aos gastos financeiros da Câmara e fez comparações com a administração 

anterior; comentou sobre a festa do município de Juquiá onde esteve 

juntamente com a vereadora Neide Hipólito e o vereador de Itariri Wilson 

(Obama). (Foi dado os apartes ao edil Ramalho Ferreira de Figueiredo e ao Sr. 

Presidente Luiz de Lara Dias). O edil José Lopes de Souza fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; comentou sobre o artigo 86 da Lei 

Orgânica do Município com relação ao prazo de respostas, o qual o Sr. 

Prefeito Municipal não está obedecendo; pediu para que o jurídico desta Casa 

elabore uma lei que obrigue todo projeto de lei do setor de obras, trazer junto 

ao projeto o memorial descritivo da obra, para evitar o transtorno de ficar 
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pedindo documentos e não ser respondido. Terminado o temário livre, passou-

se o Intervalo Regimental. Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do Dia. As 

Comissões de Justiça e Redação, Educação, Cultura, Saúde, Assistência 

Social, Esporte e Turismo, conjuntamente reunidas examinando a matéria 

referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 23 de março de 2011 que 

“Altera e inclui dispositivo no Decreto Legislativo nº 04, de 15 de setembro de 

2005 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, o referido projeto, foi lido, 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 27 de abril 

do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada a tratar o Senhor 

Presidente encerrou a sessão às 22:40 horas. Para constar, eu Secretário lavrei 

a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 

 

 


