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ATA: Aos seis dias do mês de outubro de 2010, realizou-se a 15º Sessão 

Ordinária do 2º 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 Ramalho 

Ferreira de Figueiredo. Secretariaram os edis 1º Secretário Luiz de Lara Dias 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, foi submetida à deliberação do Plenário, foi 

colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Ofício nº 918/2010 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 61/2010 que 

“Estima Receita e Fixa Despesa do Município de Pedro de Toledo para o 

exercício de 2011”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; Ofício 

nº 919/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de 

Lei 62/2010 que “Dispõe sobre a Revisão da Lei do Plano Plurianual e da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Ofício nº 936/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 

encaminha o Projeto de Lei 65/2010 que “Cria Comissão Disciplinar de 

Esporte e dá outras providências”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. 

Projeto de Lei nº 63/2010 de autoria do nobre edil Ramalho Ferreira de 

Figueiredo, que “Dispõe sobre a criação de cadastro municipal dos usuários de 

medicamentos controlados”, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes. Projeto de Lei nº 64/2010 de autoria do nobre edil Ramalho 

Ferreira de Figueiredo, que “Dispõe sobre a instalação de guarda-volumes nos 

estabelecimentos bancários do município de Pedro de Toledo e dá outras 

providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 

Requerimento nº 33/2010 de autoria do edil Valmir dos Santos, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nº s 130 a 132/2010 de 

autoria do nobre edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 133/2010 de 

autoria da nobre vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-

se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 134/2010 de autoria do nobre 

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

Poder Executivo). Indicação nº 135/2010 de autoria da nobre vereadora 

Elizabete Silva, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 
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Executivo). Moções de Aplausos nº s 17, 18 e 19/2010, de autoria do nobre 

edil Luiz de Lara Dias, foram lidas, discutidas e submetidas à deliberação do 

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

Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. O edil Eliel Camilo das 

Neves, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, comentou sobre a 

emenda parlamentar para o Orçamento de 2011 para pavimentação, drenagem 

e tubulação de águas pluviais na Rua I, vielas 3,4 e 5 no Jardim Caju II; 

parabenizou o Senhor Presidente pela sua luta de sair como candidato à 

Deputado Estadual; agradeceu os votos que a cidade deu para a candidata à 

Deputada Federal Maria Lúcia Prandi que não foi eleita mais obteve o 2º lugar 

nas urnas do nosso município; citou sobre alguns candidatos que também 

obtiveram votos nas urnas de nossa cidade; parabenizou os vereadores pelo 

bom trabalho que realizaram aos seus candidatos; solicitou uma Moção de 

Pesar pelo falecimento do vereador de Peruíbe Sr. Anielo, que ocorreu no dia 

05 de outubro deste ano. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; parabenizou o Sr. Presidente pela luta obtida 

como Deputado Estadual; parabenizou os demais edis pelo trabalho realizado 

aos seus candidatos. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu 

à presença de todos; pediu para deixar registrado uma Moção de Aplauso ao 

Sr. Presidente pela luta na campanha política; comentou sobre os candidatos a 

Deputado Estadual Samuel Moreira e Deputado Federal Márcio França que 

angariaram muitos votos na cidade; parabenizou sua equipe que desempenhou 

um ótimo trabalho e também os vereadores que trabalharam para seus 

candidatos, enfim, comentou sobre a eleição de 2010; aludiu sobre o 

falecimento da Sra. Maria Rosa (ex-diretora da escola Otaviano Soares de 

Albuquerque) e também, do vereador Anielo de Peruíbe, deixando seus votos 

de condolências; comentou sobre o reajuste salarial dos funcionários da 

Câmara Municipal, que não poderá ser concedido devido à troca de 

presidência; aludiu sobre o Projeto de Lei nº 65/2010 e finalizou tecendo 

comentários sobre as proposituras de sua autoria. O edil José Lopes de Souza 

fez o uso da palavra, parabenizou todos os edis que trabalharam para seus 

candidatos e também o Sr. Presidente pela luta nesta campanha política em 

busca de um cargo na Assembléia Legislativa; parabenizou o Sr. Presidente 

pela elaboração da Lei nº 63/2010. O edil José Fausto de Oliveira, fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos, comentou sobre as matérias nos 

jornais nas quais estão divulgados as liberações de verbas para o município 
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pelos deputados e, onde estão estas verbas? Pois, várias obras encontram-se 

paradas e outras nem iniciaram, portanto, nós, vereadores precisamos 

fiscalizar para poder dar uma satisfação para a população pedrotoledense; 

finalizou parabenizando a campanha do Sr. Presidente. O edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira fez o uso da palavra, iniciou aludindo sobre o trabalho pelo qual 

os edis tiveram para eleger seus deputados e foram muitas vitórias 

conquistadas; parabenizou a todos os coordenadores e suas equipes e 

principalmente, o Sr. Presidente pela boa campanha realizada. O edil Luiz de 

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

palavras do edil José Fausto com relação a liberação de verbas para o 

município que precisam ser fiscalizados; citou sobre o estado precário em que 

se encontra a nossa cidade em todos os sentidos; aludiu que os edis devem se 

unir com o Prefeito para juntos melhorar a situação do município; comentou 

também que a Administração Pública está carente de mão de obra na 

manutenção dos patrimônios públicos, pois não adianta aprovar recursos para 

as obras se não tem quem as execute. O Senhor Presidente solicitou ao 1º 

Secretário que ocupasse sua cadeira para poder fazer o uso da Tribuna. O edil 

Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, comentou sobre as obras 

do município que foram iniciadas e estão paralisadas; aludiu sobre os 

conserveiros que precisam retornar ao seu trabalho; comentou sobre a questão 

levantada pelo edil José Fausto com relação à publicação no jornal, na qual 

esclareceu ao edil à questão; aludiu sobre o Projeto de Lei nº 65/2010, que cria 

a Comissão de Esportes, na qual citou sobre a pista de skate que precisa de 

reforma. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo solicitou ao Senhor 

Presidente 5 minutos pela liderança do Partido, na qual o mesmo concedeu. O 

edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, continuou aludindo sobre os 

funcionários públicos que estão recebendo o seu salário e não estão realizando 

o seu trabalho. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou ao Senhor 

Presidente 5 minutos pela liderança do Partido, na qual o mesmo concedeu. O 

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

Confraternização da Bancada do partido do DEM com o governador Geraldo 

Alckmin; aludiu sobre o requerimento nº 31/2010 de sua autoria referente a 

Unidade Mista de Saúde, com relação à situação do farmacêutico. O edil Eliel 

Camilo das Neves solicitou ao Senhor Presidente 5 minutos pela liderança do 

Partido, na qual o mesmo concedeu. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso 

da palavra, citou sobre a obra que está sendo realizada em frente à banca de 
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jornal da Ivina referente à tubulação para o escoamento de águas pluviais e, 

sobre a obra da Av. Brasil, que ambas estão trazendo transtornos 

principalmente para os motoristas; comentou sobre as estradas do município 

que se encontram danificadas, sendo que foi liberado a cascalheira, mas não 

tem maquinário para o transporte da mesma. 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, Educação, Cultura, Saúde, 

Assistência Social, Esporte e Turismo, conjuntamente reunidas examinando as 

matérias referente aos Projetos de Lei nºs 65, de 05 de outubro de 2010 que 

“Cria Comissão Disciplinar de Esportes e dá outras providências”, e Projeto 

de Lei nº 60, de 17 de setembro de 2010 que “Altera a Lei Municipal nº 833, 

de 15 de dezembro de 2000”, opinam favoravelmente pelas matérias em tela. 

O Senhor Presidente colocou em discussão e votação os pareceres, foram 

aprovados por unanimidade pela edilidade, foram dispensados a leitura dos 

referidos projetos, foram 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 20 de outubro do corrente ano 

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

a sessão às 22:25 horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que 

vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 
 


