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ATA: Aos vinte e três dias do mês de março de 2011, realizou-se a 4º 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 Ramalho Ferreira de Figueiredo 

solicitou à 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: Projeto de Decreto nº 14, de 22 de março de 

2011 de autoria dos vereadores Elizabete Silva e Eliel Camilo das Neves – 

“Concede Título de cidadão honorário de Pedro de Toledo a seguinte pessoa 

que menciona” foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Decreto nº 

15, de 22 de março de 2011 de autoria do edil Ramalho Ferreira de Figueiredo 

– “Concede Título de cidadão honorário de Pedro de Toledo a seguinte pessoa 

que menciona” foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Projeto de Decreto nº 

16, de 23 de março de 2011 de autoria do edil Valmir dos Santos – “Altera e 

inclui dispositivo no Decreto Legislativo nº 04, de 15 de setembro de 2005 e 

dá outras providências” foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 

Requerimento nº 14/2011 de autoria da vereadora Elizabete  Silva, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O Sr. Presidente convidou o 

vereador Wilson da cidade de Itariri para adentrar no Plenário, o qual solicitou 

ao vereador José Fausto de Oliveira que fosse conduzir o mesmo. Indicações 

nºs. 34, 35, 36, 37 e 38/2011 de autoria da nobre vereadora, foram lidas, ciente 

a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 39 e 

41/2011 de autoria da nobre vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 40 e 

42/2011 de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº 

05/2011 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 Pesar nº 06/2011 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). Terminado o 

expediente passou-se ao Temário Livre. O edil Ramalho Ferreira de 
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Figueiredo fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; deixou 

registrado a respeito das respostas das proposituras que não estão sendo 

atendidas dentro do prazo legal e também pediu para deixar registrado sobre a 

situação do PSF, pois muitas questões propostas pelo executivo, não foram 

ainda executadas. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, agradeceu 

à presença de todos; comentou sobre o PSF e aludiu que os funcionários tem 

todo o apoio dos edis com relação as reivindicações feita pelos mesmos; teceu 

comentários sobre a denúncia feita por um munícipe que a vereadora Elizabete 

Silva recebeu com relação ao mal atendimento do Pronto Socorro do 

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

presença de todos; comentou sobre a luta que os edis tem tido com relação à 

saúde do município, e, na ocasião, aproveitou para ler a denúncia que o Sr. 

Sérvulo fez com relação ao Pronto Socorro do município; aludiu também, 

sobre um fato ocorrido com a mesma referente ao mau atendimento que teve 

no Pronto Socorro, e, com base nesses fatos ocorridos, solicitou ao Sr. 

Presidente para que faça uma CI com relação ao à denúncia do Sr. Sérvulo. O 

Sr. Presidente submeteu o pedido da vereadora à deliberação do Plenário em 

votação nominal na seguinte ordem: Neide Hipólito, votou sim; Ramalho 

Ferreira de Figueiredo, votou sim; Eliel Camilo das Neves, votou sim; 

Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim; José Fausto de Oliveira, votou sim; 

José Lopes de Souza, votou sim e Valmir dos Santos votou sim; ficando então 

a CI aprovada por unanimidade pela edilidade. (Foi dado o aparte ao edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira). O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos, comentou sobre a necessidade de ser 

feita essa CI para que sejam apurados os fatos com relação ao Pronto Socorro; 

aludiu sobre o reajuste salarial dos funcionários do PSF e sobre a importância 

do mesmo, pois é um programa de prevenção contra as doenças; comentou 

sobre o mutirão que será realizado no município no dia 26 de março do 

corrente ano; aludiu sobre o convite que recebeu do Instituto Florestal Parque 

Serra do Mar, para uma reunião que será realizada no dia 09 de abril do 

corrente ano às 12:00 horas. O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos; comentou sobre as proposituras que 

não estão sendo atendidas pelo Executivo Municipal; aludiu sobre a 

necessidade de ser colocado conserveiros nas estradas rurais. (Foi dado o 

aparte ao edil Luiz de Lara Dias). O edil Valmir dos Santos fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos; iniciou justificando seu atraso 
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aludindo que estava em uma reunião em Santos; comentou sobre as 

proposituras de sua autoria; aludiu sobre a situação das estradas do município 

e a necessidade do executivo em voltar a contratar os conserveiros; manifestou 

sua solidariedade à vereadora Elizabete Silva, mas, aludiu que no Pronto 

Socorro há funcionários competentes e outros em que o executivo tem que 

tomar as providências cabíveis; comentou sobre o surto de conjuntivite que 

está tendo no município; explanou sobre o bom trabalho que os funcionários 

do PSF vem realizando; aludiu sobre a falta de segurança no trevo principal da 

nossa cidade na qual um caminhão de lixo virou e, espalhou todo o lixo pela 

extensão do mesmo, e solicitou aos demais edis que juntos façam um pedido 

aos órgãos competentes para que seja colocado um redutor de velocidade no 

trevo. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, parabenizou o 

PSF pelo mutirão em combate ao mosquito da dengue que será realizado no 

dia 26 de março do corrente ano e também pela palestra que realizou na escola 

Otaviano Soares de Albuquerque cujos temas foram Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e Gravidez na Adolescência; citou sobre o nascimento de sua 

sobrinha; comentou sobre o Requerimento de nº 14/2011 de autoria da 

vereadora Elizabete Silva com relação ao reajuste salarial aos funcionários do 

PSF; aludiu sobre a propositura de sua autoria que deu entrada na sessão 

passada com relação ao abuso das horas extras; aludiu sobre o fato ocorrido 

com a vereadora Elizabete Silva com relação ao mau atendimento no Pronto 

Socorro e, sobre a denúncia do Sr. Sérvulo, e, na ocasião, agradeceu a 

vereadora Elizabete Silva por ter feito o pedido da CI, e, explanou que os 

vereadores tem que tomar as devidas providências perante o caso exposto; 

finalizou tecendo comentários a respeito da situação das estradas municipais, 

na qual citou que os veículos da cooperativa e também os da Prefeitura estão 

ficando danificados devido a condição precária das mesmas. O edil José Lopes 

de Souza fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre a 

questão do mau atendimento no Pronto Socorro e manifestou sua indignação 

perguntando quando será que o Sr. Prefeito irá tomar as medidas cabíveis; 

comentou sobre o Carnaval do município no qual foi aprovado uma verba para 

a realização do evento; finalizou explanando sobre a importância da CI para a 

apuração dos fatos, pois será muito importante para que os problemas sejam 

sanados. O Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que ocupasse sua 

cadeira para poder fazer o uso da Tribuna. O edil Luiz de Lara Dias fez o uso 

da palavra,  comentou que como Presidente desta Casa tem a obrigação de 
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fazer cumprir o Regimento Interno e de maneira nenhuma irá descumprir o 

mesmo; manifestou suas condolências à vereadora Elizabete e ao munícipe Sr. 

Sérvulo, mas explanou, que, de acordo com o Regimento Interno, a 

instauração de uma CI, levará a uma CPI, que terá como resultado o processo 

de infração político-administrativo contra o Sr. Prefeito e, consequentemente a 

perda de seu mandato, portanto, nesse caso, não considera justo, que o Sr. 

Prefeito pague tão caro por incompetência de funcionários. Aludiu que o 

Departamento de Saúde de Itariri é terceirizado, possuindo então, uma 

qualidade superior à nossa, inclusive com relação ao atendimento, pois se o 

mesmo fato tivesse ocorrido lá, com certeza no dia seguinte, o funcionário 

teria sido demitido. Finalizou manifestando seu ponto de vista com relação à 

instauração da CI. (Foi dado o aparte aos edis Dourivaldo de Rosa Moreira, 

Elizabete Silva e Valmir dos Santos). Terminado o temário livre, passou-se o 

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

Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços 

Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente 

reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 11, de 11 de 

fevereiro de 2011 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, 

no valor de  R$195.700,00, destinado a execução de pavimentação em blocos 

de concreto sextavado das ruas Prefeito João Camilo Alves Ferreira e 

Armando Ibrahin do bairro Vila Guarani e Drenagem da Rua I do Bairro 

Jardim Caju e Rua Lino Batista do bairro da Vila Batista; 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). As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades 

Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando 

a matéria referente ao Projeto de Lei nº 16, de 15 de fevereiro de 2011 que 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, no valor de 

R$145.480,00 destinada ao plano municipal de macro drenagem; opina 

favoravelmente pela matéria em tela. Foi dispensada a leitura do referido 

projeto, na qual o edil José Lopes de Souza pediu VISTA do projeto, o pedido 

foi submetido à deliberação do Plenário, foi rejeitado pela maioria com 05 

(cinco) votos, ficando então o projeto aprovado pela maioria da edilidade. 

(encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação, reunida examinando a 

matéria referente ao Projeto de Lei nº 17, de 03 de março de 2011 que “Altera 
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o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.233, de 17 de fevereiro de 2011, que alterou 

dispositivo da Lei 692, de 24 de novembro de 1995 – Conselho Tutelar e dá 

outras providências”, opina favoravelmente pela matéria em tela. O referido 

projeto foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado 

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

Redação, examinando as matérias referente ao Projeto de Decreto nº14, de 22 

de março de 2011 que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de 

Toledo a seguinte pessoa que menciona”, e Projeto de Decreto nº15, de 22 de 

março de 2011 que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de 

Toledo a seguinte pessoa que menciona”, opina favoravelmente pelas matérias 

em tela. Os referidos projetos foram lidos, discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-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 13 de abril do corrente 

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

encerrou a sessão às 23:00 horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente 

ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 


