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ATA: Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2011, realizou-se a 13º 

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 nº 673/2011 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 32, de 18 de agosto de 

2011 que “Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal Municipal – 

REFIS e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Ofício nº 674/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que 

encaminha o Projeto de Lei nº 33, de 18 de agosto de 2011 que “Autoriza a 

arrecadação de imóveis vagos ou desabitados e dá outras providências”, foi 

lido e encaminhado às Comissões Competentes. Requerimentos nºs28, 29 e 

32/2011 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foram lidos, discutidos e 

submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela 

edilidade (encaminham-se). Requerimento nº30/2011 de autoria do edil José 

Fausto de Oliveira, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, 

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

nº31/2011 de autoria da vereadora Elizabete Silva, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, na qual os edis Valmir dos Santos e Luiz 

de Lara Dias pediram que o requerimento fosse enviado à todas as Câmaras do 

Vale do Ribeira e Baixada Santista solicitando apoio, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimentos nºs33 e 34/2011 

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). Indicações nºs101 e 102/2011 de autoria da nobre vereadora 

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

Executivo). Indicações nºs103, 104 e 107/2011 de autoria do nobre edil José 

Fausto de Oliveira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 

Poder Executivo). Indicações nºs105 e 106/2011 de autoria da nobre vereadora 

Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Moção de Congratulação nº 21/2011 de autoria do nobre edil 
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Valmir dos Santos e da vereadora Neide Hipólito, foi lida, discutida e 

submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Moção de Pesar nº 22/2011 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). A Prefeitura 

Municipal de Pedro de Toledo convida a todos para estarem prestigiando a 

apresentação do 2º BIL (Batalhão de Infantaria Leve) de São Vicente, que 

acontecerá no dia 25 de agosto do corrente ano às 8:30 horas em frente à 

Prefeitura Municipal, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). O Comandante do 

29 Batalhão de Polícia Militar do Interior, convida a todos para a solenidade 

alusiva ao Dia do Soldado, que acontecerá no dia 25 de agosto do corrente 

ano, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Terminado o expediente passou-se ao 

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

parabenizou o Sr. Prefeito pelo reajuste salarial concedido aos funcionários da 

Prefeitura; parabenizou a equipe que organizou o rodeio de nossa cidade e, 

espera que esse evento se repita nos próximos anos; comentou sobre as 

estradas rurais, onde muitas ainda não foram concluídas e, deixou registrado 

sua revolta e indignação pois várias obras ainda não foram entregues e já estão 

necessitando de reparos. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; comentou que na sessão passada foi falado 

sobre os jogos regionais, na qual aproveitou a oportunidade para parabenizar a 

mãe de um atleta que estava presente na sessão; comentou sobre o rodeio 

realizado na cidade; aludiu sobre a reforma que está sendo feita na escola 

municipal Agnello Leandro Pereira, onde fez alguns apontamentos sobre a 

demora da conclusão da obra; aludiu sobre a propositura de sua autoria 

(Indicação nº105/2011). O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; endossou as palavras da vereadora Elizabete 

Silva com relação a Indicação nº 105/11, referente a reforma da lousa da 

escola municipal do Bairro da Piririca; parabenizou o Sr. Paulo Augusto pela 

realização do rodeio de nossa cidade e também a Coordenadora da Cultura 

Sra. Cláudia Marietto pela organização do evento; deixou registrado que seja 

feito um ofício à Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo com relação ao Dia 

do Soldado (25/08/11); parabenizou o governador do Estado de São Paulo, Sr. 

Geraldo Alckmin que esteve em nossa região no dia 12 de agosto em virtude 

das cheias que assolaram o Vale do Ribeira e, na ocasião anunciou um pacote 

de obras; comentou sobre um convite recebido do Deputado Estadual Barros 
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Munhoz, referente a audiência pública para debater sobre o orçamento de 

2012 do Legislativo paulista, e aproveitou para estendeu o convite à 

população. O edil Eliel Camilo das Neves fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos; parabenizou o Sr. Prefeito pelo rodeio realizado em nossa 

cidade; parabenizou os novos conselheiros do Conselho Tutelar e também o 

bom andamento da eleição; finalizou comentando sobre o Projeto do REFIS. 

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

Presidente e todos os envolvidos na elaboração de sua propositura 

(Requerimento nº 33/2011); comentou sobre o pedido da vereadora Neide 

Hipólito com relação à instalação do telefone público no Posto de Saúde da 

Vila Sorocabana (Requerimento nº 29/11) e, questionou com indignação o 

motivo pelo qual não houve inauguração do Postinho de Saúde da Vila 

Sorocabana; endossou as palavras da vereadora Elizabete Silva com relação à 

Indicação nº 105/11, referente a reforma da lousa da escola municipal da 

Piririca; aludiu sobre a reforma da escola municipal Agnello Leandro Pereira 

que até a presente data não foi concluída; comentou também sobre outras 

obras municipais que não foram concluídas entre elas as estradas rurais, sendo 

que foi aprovado verba para o recapeamento das mesmas. (Foi dado os apartes 

aos edis José Fausto de Oliveira e Ramalho Ferreira de Figueiredo). O edil 

José Lopes de Souza fez o uso da palavra, parabenizou as pessoas que 

organizaram o rodeio em nossa cidade; comentou sobre a recuperação das 

estradas rurais e, os munícipes estão reclamando pois está sendo utilizado 

material de péssima qualidade; aludiu sobre as obras atrasadas do município e, 

finalizou parabenizando o Sr. Presidente pela elaboração de sua propositura. 

Terminado o temário livre, passou-se o Intervalo Regimental. Reaberta a 

Sessão, passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e Redação, 

Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, 

conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 

22, de 26 de abril de 2011 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

acompanhamento de memorial descritivo nos Projetos de Obras do 

Executivo”, 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). A 

Comissão de Justiça e Redação, examinando a matéria referente ao Projeto de 

Lei nº 25, de 10 de maio de 2011 que “Dispõe sobre denominação de via 

pública”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. Foi dispensada a 
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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 14 de setembro do corrente ano ás 20:00 

horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 21:35 horas. Para constar, eu 

Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente.  

 

 
 

 

 

 

 


