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ATA: Aos treze dias do mês de outubro de 2011, realizou-se a 16º 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. A ata da sessão anterior foi lida, 

discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Ofício nº 

754/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei 

nº 38, de 29 de setembro de 2011 que “Estima a Receita e fixa a despesa do 

município de Pedro de Toledo para o exercício 2012” foi lido e encaminhado 

às Comissões Competentes. Ofício nº 779/2011 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal encaminha Projeto de Lei nº 37, de 26 de setembro de 2011 que 

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de 

Educação de Tecnológica Paula Souza - CEETEPS” foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes. Ofício nº 838/2011 de autoria do Senhor Prefeito 

Municipal encaminha Projeto de Lei nº 39, de 11 de outubro de 2011 que 

“Cria cargos na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pedro de 

Toledo e dá outras providências” foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes, o edil Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou a quebra de 

urgência do projeto, foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade. Requerimentos nºs. 43 e 44/2011, de autoria do 

edil Luiz de Lara Dias, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do 

Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). 

Indicação nº116/2011 de autoria do edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi 

lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de 

Congratulação nº 27/2011 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 

28/2011 de autoria da nobre vereadora Elizabete Silva e do edil Luiz de Lara 

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

por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Ofício nº757/2011 oriundo da 

Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta do 

Requerimento nº27/2011, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício 

nº758/2011 oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que 
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encaminha resposta do Requerimento nº32/2011, foi lido, ciente a Casa 

(arquive-se). Ofício nº759/2011 oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de 

Toledo que encaminha resposta do Requerimento nº34/2011, foi lido, ciente a 

Casa (arquive-se). Ofício nº760/2011 oriundo da Prefeitura Municipal de 

Pedro de Toledo que encaminha resposta do Requerimento nº36/2011, foi 

lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº761/2011 oriundo da Prefeitura 

Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta do Requerimento 

nº37/2011, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício nº 76/11 oriundo do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que encaminha o processo de 

prestação de contas TC-315/026/2009, foi lido, ciente a Casa (encaminhe-se às 

Comissões de Finanças e Orçamento). Requerimento de autoria do Sr. 

Edenilson Ribeiro Lobato que requer a retirada de ofício protocolado no dia 

26/09/2011, foi lido, ciente a Casa (encaminhe-se ao Departamento 

Jurídico).Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. A vereadora 

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

fazendo uma menção sobre a Srta. Maria mais conhecida como “galega”, uma 

das vítimas do acidente com a van; comentou sobre a iluminação do trevo que 

está sendo realizada, na qual fez uma propositura solicitando esse benefício 

em 2009 para o município; citou que no partido PSB filiou-se mais uma 

mulher na qual desejou um bem vindo à vereadora Neide Hipólito (Foi dado o 

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

Figueiredo fez o uso da palavra, parabenizou a equipe pela realização da 

quermesse na Vila Sorocabana; convidou a todos para a quermesse que vai ser 

realizada no bairro das Três Barras neste fim de semana; comentou sobre as 

vítimas do acidente com a van (Foi dado o aparte ao edil Dourivaldo de Rosa 

Moreira). O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença 

de todos; parabenizou a vereadora Neide Hipólito pela sua filiação ao partido 

do PSB e desejou boa sorte; comentou a respeito da iluminação do trevo da 

cidade até o bairro das Três Barras que não foi concluído devido que a verba 

não foi suficiente; parabenizou o Padre Lúcio pelo excelente trabalho que vem 

realizando na paróquia e na cidade; parabenizou a comunidade pela realização 

da quermesse na Vila Sorocabana; registrou a presença do Deputado Estadual 

André do Prado; aludiu sobre a festa do Dia das Crianças e destacou a 

importância do trabalho da 1ª Dama Sra. Marisa Yonamine Miyashiro que foi 

reconhecida como a mulher mais atuante do Vale do Ribeira; comentou que 

apesar dos vários problemas que a cidade tem enfrentado, ainda assim existem 
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muitas pessoas que estão se destacando em várias áreas do nosso município; 

finalizou deixando um abraço a todos os professores pelo Dia do Professor. A 

vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 

aludiu que está muito feliz em ter se filiado ao Partido do PSB; parabenizou a 

munícipe Ana Paula e sua irmã pelos lindos trabalhos feitos em fibra de 

banana; teceu comentários a respeito das proposituras de sua autoria. O edil 

Eliel Camilo das Neves fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 

comentou sobre o concurso de Miss e Mister 2011, na qual parabenizou os 

organizadores pelo evento; aludiu sobre a linda festa do Dia das Crianças; 

comentou sobre os preparativos da Festa de Natal da Prefeitura Municipal; 

comentou sobre a quermesse da Vila Sorocabana; aludiu sobre a contratação 

de um fisioterapeuta efetivo para trabalhar em prol da reabilitação dos doentes 

do município; comentou a respeito da iluminação que está realizada no 

município, na qual o último braço de luz a ser colocado foi no ano de 1990 na 

gestão do Prefeito Jamil Ibrahin; aludiu sobre o Projeto de Resolução 

nº21/2011, onde alguns edis votaram contra e outros a favor, mas democracia 

é isso mesmo. O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos; parabenizou a Festa das Crianças; comentou sobre as 

estradas rurais do município que estão em situação precária e com isso está 

prejudicando a frota dos carros da cidade. O Senhor Presidente solicitou ao 

Vice-Presidente que ocupasse o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna. O 

edil Luiz de Lara Dias fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 

aludiu sobre a garra da vereadora Elizabete Silva à frente do PSB e desejou à 

vereadora Neide Hipólito boa sorte em sua nova filiação junto ao PSB; 

apresentou o edil José Lopes de Souza como líder e vice-presidente da 

bancada do PSC e exaltou o trabalho do mesmo; comentou sobre os princípios 

do Partido do PSC que sempre coloca o ser humano em primeiro lugar; 

advertiu aos nobres colegas para que todos estejam mais atentos às situações 

impostas à esta Casa que deve ter dignidade e citou com indignação a retirada 

do requerimento do Sr. Edenilson Lobato e aludiu aos edis que antes de dar 

ouvidos à qualquer denúncia que entre na Casa, primeiro reflitam sobre o 

Regimento Interno que rege o município, porque esta Casa deve manter o 

respeito e a postura e, não vai permitir que algumas pessoas mexam com toda 

a estrutura fazendo baderna. O edil Luiz de Lara Dias solicitou ao Sr. 

Presidente 5 minutos pela liderança do Partido do PSC, o qual foi permitido. 

O edil Luiz de Lara Dias, deu continuidade aludindo com indignação sobre a 
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situação ora exposta. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, 

iniciou aludindo sobre a retirada do requerimento de autoria do Sr. Edenilson 

Lobato, na qual explicou que a mesma não se refere a esta gestão atual e sim a 

gestão passada na qual o edil Ramalho Ferreira de Figueiredo era o presidente. 

O Sr. Presidente pediu permissão para fazer um aparte e o edil não permitiu; o 

edil deu continuidade à sua fala aludindo que o Sr. Cláudio Pereira não recuou 

com relação á sua denúncia, inclusive o parecer da Comissão responsável foi 

favorável e a mesma foi reprovada em plenário, na ocasião aludiu sobre o 

comportamento de alguns edis. (Foi dado o aparte ao edil Ramalho Ferreira de 

Figueiredo). O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos; parabenizou o Sr. Presidente pelo requerimento 44/2011 na 

qual fala da possibilidade em colocar policiais para trabalhar nos órgãos 

públicos; aludiu com alegria e satisfação sobre as emendas parlamentares 

conseguidas através do Deputado Estadual Alex Manente, entre elas a verba 

de R$100.000,00 (cem mil reais) para iluminação do trevo até o bairro das 

Três Barras; comentou sobre o salário dos funcionários que estão defasados e 

pediu que o Sr. Presidente tome as devidas providências; terminou aludindo 

que mudou de partido devido sua insatisfação e que agora está contente com 

sua nova filiação. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou ao Sr. 

Presidente 5 minutos pela liderança do Partido do DEM, o qual foi permitido. 

O edil deu continuidade aludindo sobre o pré-candidato representante do DEM 

no município. A vereadora Elizabete Silva solicitou ao Sr. Presidente 5 

minutos pela liderança do Partido do PSB, o qual foi permitido. A vereadora 

deu continuidade aludindo sobre a reeleição do representante do PSB no 

município.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 e Finanças e Orçamento, conjuntamente reunidas 

examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 35, de 13 de setembro de 

2011 que “Altera o artigo 1º da Lei nº 1.226 de 09 de fevereiro de 2011”, 

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 26 de outubro do corrente ano ás 20:00 horas. O Senhor 
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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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


