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ATA: Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2011, realizou-se a 17º 

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 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 259/2011 de autoria 

dos Senhores Vereadores encaminha pedido de perda de cargo eletivo por 

infidelidade partidária, peticionado pelo PTB – Partido Trabalhista Brasileiro 

contra a vereadora Neide Hipólito, foi lido e encaminhado à Comissão de 

Justiça e Redação. Requerimento nº 45/2011, de autoria da vereadora Neide 

Hipólito, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 

46/2011, de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lido, discutido, na qual o 

edil pediu que fosse encaminhado cópia do mesmo a todas as Câmaras 

Municipais do Vale do Ribeira e da Baixada Santista e também para os 

Deputados Estaduais Samuel Moreira, Rodrigo Morais e Milton Leite, foi 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 47/2011, 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 

48/2011, de autoria do edil Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e 

submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Indicação nº117/2011 de autoria da vereadora Neide 

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

Indicação nº118/2011 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lida, ciente a 

Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo).  Moção de Congratulação 

nº 29/2011 de autoria dos nobres vereadores Elizabete Silva e 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. A vereadora Neide Hipólito, fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; aludiu que está sempre tentando atender as 

solicitações feitas pela população e citou sobre a propositura de sua autoria. O 
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edil Eliel Camilo das Neves fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 

todos; comentou sobre as reuniões que foram feitas para tentar resolver o 

problema dos moradores que tem suas casas localizadas no Parque Estadual da 

Serra do Mar e, ficou feliz em saber que o governo estadual está 

desapropriando uma área no Jardim Caju onde serão construídas 245 

(duzentos e quarenta e cinco) casas pela CDHU, sendo que 150 (cento e 

cinquenta) dessas casas, serão destinadas às pessoas que moram no Parque, e, 

acredita que essa é uma maneira positiva de estar tentando resolver o 

problema, já que existe uma Lei Federal que fala sobre a desapropriação e a 

mesma tem que ser cumprida. O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos; comentou sobre uma denúncia com 

relação à derrubada de árvores no Bairro do Ribeirão Grande numa área do 

Parque da Serra do Mar, na qual foi averiguar e a mesma não procede; aludiu 

que é contra a retirada dos moradores do Parque para o condomínio que será 

feito no Jardim Caju, pois caso haja essa retirada, será necessário que o 

governo dê assistência às famílias; comentou sobre a estrada da Piririca que 

não será concluída de acordo com alguns comentários (Foi dado o aparte aos 

edis Eliel Camilo das Neves e Dourivaldo de Rosa Moreira). O edil Ramalho 

Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, endossou as palavras do edil Eliel 

com relação aos moradores que residem no Parque Estadual da Serra do Mar; 

parabenizou o trabalho da vereadora Elizabete Silva e também dos demais 

vereadores (Foi dado o aparte aos edis Eliel Camilo das Neves e Dourivaldo 

de Rosa Moreira). A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, convidou 

os vereadores para estarem prestigiando no dia 18 de novembro do corrente 

ano às 20:00 horas na Câmara Municipal de São Vicente, a homenagem à 1ª 

Dama Sra. Marisa Yonamine Miyashiro que se destacou como a mulher mais 

atuante do Vale do Ribeira; aludiu sobre sua trajetória de vida em Pedro de 

Toledo, e hoje pode dizer o quanto os vereadores estão progredindo pois a 

cidade está crescendo e esta gestão está de parabéns; comentou que no dia 29 

de outubro de 2011, será realizado na Assembléia Legislativa, pelo Partido do 

PSB, o 9º Congresso Estadual. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; deixou registrado a presença do Pastor Luiz e 

sua esposa (Igreja Quadrangular); endossou as palavras da vereadora Elizabete 

Silva com relação ao trabalho dos vereadores; comentou sobre a delegação 

esportiva dos Jogos Abertos do Interior sob a coordenação do edil Dourivaldo 

de Rosa Moreira; fez um desabafo com relação às fofocas, dissensões e 
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confusões de algumas pessoas que querem prejudicar o trabalho dos edis; 

parabenizou a todos os funcionários públicos pelo seu dia; teceu comentários 

sobre as proposituras de sua autoria; finalizou parabenizando a 1ª Dama pela 

homenagem que vai receber na cidade de São Vicente/SP. O edil José Lopes 

de Souza fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; endossou as 

palavras do edil Valmir dos Santos com relação ao desabafo feito pelo mesmo; 

aludiu com indignação sobre um comentário feito por um munícipe que foi 

passar pelo médico ortopedista no Pronto Socorro e, lá ficou sabendo que o 

mesmo está de férias e só vai voltar a atender em janeiro de 2012, portanto é 

necessário que se coloque outro médico para substituir (Foi dado o aparte aos 

edis Dourivaldo de Rosa Moreira, Valmir dos Santos e Elizabete Silva). O edil 

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

propositura de sua autoria com relação ao Requerimento nº48/2011, aludiu 

sobre as vítimas do acidente ocorrido com a van e solicitou que o executivo dê 

uma assistência aos mesmos; teceu comentários sobre o estado precário em 

que se encontra a saúde no nosso município (Foi dado o aparte aos edis José 

Lopes de Souza, Elizabete Silva e Ramalho Ferreira de Figueiredo). 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; iniciou aludindo sobre os erros ocorridos em 

todas as áreas da administração pública, mas, principalmente os problemas 

que estão acontecendo na área da saúde; comentou sobre as estradas rurais; 

aludiu sobre o evento “Carnaval fora de época”, onde a cidade não tem 

estrutura para um evento dessa grandeza; teceu comentários a respeito das 

proposituras de sua autoria. 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 sobre as dificuldades 

encontradas 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, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços 

Públicos, Atividades Privada, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente 

reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 36, de 13 de 

setembro de 2011 que “Autoriza a concessão de serviço público de transporte 

de passageiros e dá outras providências”, opinam desfavoravelmente pela 

matéria em tela. Foi dispensada a leitura do referido projeto, foi discutido e 
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submetido à deliberação do Plenário, foi rejeitado por unanimidade pela 

edilidade (arquiva-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 09 de novembro do corrente ano 

ás 20:00 horas. O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:20 horas. Para 

constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 

Senhor Presidente.  

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

todos; iniciou deixando registrado suas condolências ao Professor Silvio pelo 

falecimento de sua esposa a Sra. Giuliana Martins Batista. O edil Eliel Camilo 

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

sobre a petição com relação ao pedido de perda de cargo eletivo por 

infidelidade partidária peticionado pelo PTB contra a vereadora Neide 

Hipólito e, aludiu que não é de competência da Câmara Municipal julgar; 

comentou também sobre os requerimentos com relação ao campeonato de 

futebol que foram protocolados nesta Casa sem necessidade, pois há uma 

Comissão responsável para apurar essas situações. O edil Ramalho Ferreira de 

Figueiredo fez o uso da palavra, comentou que na sessão passada foi citado 

sobre a Unidade de Saúde com relação à falta de médico ortopedista, onde 

esteve juntamente com a vereadora Elizabete Silva na Unidade conversando 

com o Diretor da Saúde a fim de sanar os problemas e, ficou resolvido que 

haveria atendimentos emergenciais, pois ninguém quer substituir o médico; 

teceu comentários a respeito dos problemas ocorridos no Campeonato de 

Futebol Municipal; aludiu sobre o Primeiro encontro do Vereador Mirim no 

Vale do Ribeira que aconteceu na cidade de Miracatu/SP. A vereadora 

Elizabete Silva fez o uso da palavra, aludiu que no dia 29 de outubro do 

corrente ano esteve no Congresso do PSB na Assembléia Legislativa em São 

Paulo, e foi um encontro muito produtivo; comentou sobre o Projeto 

Parlamento Jovem realizado com o s alunos do ensino médio onde, foi 

encaminhado um projeto ao Congresso Nacional e o mesmo foi premiado; 

aludiu sobre a questão da saúde onde endossou as palavras do edil Ramalho 

Ferreira de Figueiredo; finalizou expondo que está trabalhando para saúde 

melhor para o município. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; aludiu sobre os requerimentos que foram 

protocolados nesta Casa de Leis com relação ao Campeonato Municipal e, na 

ocasião explicou os fatos ocorridos; parabenizou a professora e vereadora 
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Elizabete Silva pela realização do Projeto Parlamento Jovem; agradeceu o edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira por ter ido prestigiar os Vereadores Mirins na 

cidade de Miracatu/SP; agradeceu ao Sr. Presidente por ter liberado a 

funcionária Cristiane para acompanhar os Vereadores Mirins na sessão solene 

que aconteceu na cidade de Miracatu/SP e, agradeceu também aos 

funcionários Edenilson e Viviane pelo apoio que tem dado ao Projeto; aludiu 

que os bairros de Martin Afonso e Manoel de Nóbrega foram contemplados 

com o Projeto Saneamento Rural. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o 

uso da palavra, comentou que fez uma visita ao Instituto Florestal juntamente 

com o Sr. Presidente; comentou sobre a denúncia protocolada nesta Casa de 

Leis com relação ao Campeonato de Futebol,  na qual considera que houve 

falha da Comissão de Esportes; aludiu sobre a petição do PTB com relação à 

infidelidade partidária; comentou sobre os Jogos Abertos do Interior na qual 

Pedro de Toledo pela 1ª vez foi classificado e vai levar como modalidades, o 

Tênis de Mesa e o Karatê. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; aludiu sobre a situação que foi exposta na 

sessão passada sobre a falta de médico ortopedista no Pronto Socorro, e, 

solicitou ao Sr. Presidente sobre a possibilidade de dar um aumento de salário 

para os médicos, pois há uma defasagem em comparação aos municípios 

vizinhos e, isso, explica a dificuldade em contratar os mesmos; fez 

comentários com relação ao Campeonato Municipal de Futebol; finalizou 

parabenizando o Sr. Luizão com relação ao evento do Partido do PR realizado 

nesta Casa de Leis. O edil Eliel Camilo das Neves solicitou ao Sr. Presidente 5 

minutos pela liderança do Partido do PT, o qual foi permitido. O edil Eliel 

Camilo das Neves, solicitou que seja feito um requerimento pedindo a 

instalação de uma torre de telefonia celular e internet no bairro da Fazenda 

São José, neste município e, que o mesmo seja encaminhado a todas as 

operadoras de telefonia; teceu comentários sobre as proposituras de sua 

autoria. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou ao Sr. Presidente 5 

minutos pela liderança do Partido do DEM, o qual foi permitido. O edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira, aludiu com satisfação que através de um projeto 

feito pelo Sr. Valter Moreira, os Deputados Milton Leite e Alexandre Leite, 

liberaram para a Associação Beneficente do Bem Comum – ABBC/CCI do 

município, uma verba de R$80.000,00 para ser empregada na entidade.  
 

 


