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ATA: Aos oito dias do mês de setembro de 2010, realizou-se a 13º 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 813/2010 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 58, 30 de agosto de 

2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”, no valor 

de R$ 1.254.255,00, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; 

Projeto de Resolução nº 17, de 08 de setembro de 2010 de autoria dos nobres 

vereadores Ramalho Ferreira de Figueiredo, Luiz de Lara Dias e Dourivaldo 

de Rosa Moreira que “Dispõe sobre a concessão de gratificação” foi lido e 

encaminhado à Ordem do Dia. Requerimento nº 27/2010 de autoria do edil 

José Lopes de Souza, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

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

Requerimento nº 28/2010 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado pela maioria 

dos votos (encaminha-se). Requerimento nº 29/2010 de autoria da vereadora 

Elizabete Silva, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

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

30/2010 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). Indicações nº s 113 a 116/2010 de autoria do nobre 

edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe 

do Poder Executivo). Indicação nº 117/2010 de autoria do nobre edil 

Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe 

do Poder Executivo). Indicações nºs 118 a 120/2010 de autoria do nobre edil 

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

do Poder Executivo). Indicação nº 121/2010 de autoria do nobre edil Luiz de 

Lara Dias, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 

Executivo). Indicação nº 122/2010 de autoria da nobre vereadora Elizabete 

Silva, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). A 
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Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, encaminha Ofício de nº 841/2010, 

em resposta ao Requerimento de nº 25/2010, foi lido, ciente a Casa (arquive-

se). A Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, encaminha Ofício de nº 

759/2010, em resposta ao Requerimento de nº 67/2009, foi lido, ciente a Casa 

(arquive-se). Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. A 

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

iniciou aludindo que a cidade está começando a dar sinais de melhoria, através 

das vias que estão sendo recuperadas; comentou sobre as reclamações dos 

munícipes com relação à Unidade Mista de Saúde referente ao mal 

atendimento; finalizou tecendo comentários a respeito das proposituras de sua 

autoria. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, teceu comentários a 

respeito de várias reclamações que tem recebido da população com relação ao 

município; comentou sobre as proposituras de sua autoria; manifestou seu 

apoio à vereadora Neide Hipólito com relação ao Requerimento nº 28/2010, e, 

aludiu que o Sr. Prefeito deve responder por completo as proposituras dos edis 

e, solicitou ao Sr. Presidente que mande um ofício ao Sr. Prefeito Municipal 

pedindo que o mesmo responda com mais clareza as proposituras desta Casa. 

O edil José Fausto de Oliveira, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 

todos, iniciou aludindo que a população está cobrando e questionando a 

respeito da verba de R$ 1.300.000,00 para a conservação das estradas, o 

porquê de tanta demora para iniciar essas obras e, a desigualdade na 

distribuição dessa verba, pois se todas as estradas do município precisam de 

reparos, porque só algumas estão incluídas para receber essa verba? O edil 

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

elogiou o trabalho que o Sr. Presidente tem feito por conta da campanha 

eleitoral; comunicou que o Sr. Prefeito estará em Brasília em convite da 

Câmara de Conciliação da Administração Federal por conta da anistia do 

débito gerado pela FEPASA em 1977. O edil Valmir dos Santos fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos; comentou sobre uma reunião que 

aconteceu na Associação do Bairro de Manoel de Nóbrega, onde o Sr. Prefeito 

Municipal esteve presente esclarecendo vários assuntos, inclusive a respeito 

da recuperação das estradas e os cronogramas, também sobre a iluminação, e a 

condição dos transportes e seus horários; aludiu sobre o estado precário em 

que se encontra a Saúde e, que a função do vereador é fiscalizar todas as áreas 

do município; comentou sobre o triste episódio ocorrido na estréia do circo, 

onde foi divulgado o bilhete de entrada por um preço e, quando as pessoas 
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chegaram até o circo o preço era outro, por esse motivo, houve um pequeno 

tumulto, mas depois ficou tudo resolvido; finalizou parabenizando o Sr. 

Presidente pela boa campanha que vem realizando. O edil Luiz de Lara Dias 

fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; iniciou manifestando sua 

alegria pelos diversos eventos realizados no final de semana prolongado; 

parabenizou o Sr. Presidente por ter ajudado apoiando os jovens que cantaram 

na Praça, num evento evangélico da Igreja Assembléia de Deus, e também 

parabenizou o Sr. Prefeito pelo apoio dado pelo mesmo; propôs aos demais 

edis, a elaboração de uma Moção de Aplauso e Congratulação ao Sr. Nelsinho 

Boiadeiro, por prestar excelentes serviços ao município; agradeceu aos 

vereadores por ter deixado representá-los na comemoração do dia 07 de 

setembro; comentou sobre o Requerimento de nº 28/2010 de autoria da nobre 

vereadora Neide Hipólito, onde justificou que o objetivo da propositura é 

barrar a “Máfia da Hora Extra”, pois é um ato vergonhoso para a nossa cidade. 

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

Presidente pela boa campanha que vem realizando; justificou sua ausência na 

comemoração do dia 07 de setembro; aludiu sobre o estado precário em que se 

encontram as estradas municipais; comentou sobre a questão da saúde no 

município com relação ao mal atendimento e a falta de medicamentos, e, em 

especial, da incompetência, falta de preparo profissional e má educação do 

farmacêutico que não está desempenhando sua função como deveria, 

desrespeitando assim os pacientes; solicitou que o Sr. Presidente oficie o 

Diretor da Unidade Mista de Saúde, afim do mesmo comparecer a esta Casa 

de Leis para prestar esclarecimentos com relação aos vários problemas já 

citados, existentes na Unidade; teceu comentários também, a respeito do 

horário de funcionamento da farmácia e aludiu que o Sr. Prefeito precisa ter 

mais pulso firme com relação ao Departamento de Saúde. 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 Resolução nº 17, de 08 de setembro de 2010 que “Dispõe sobre a 

concessão de gratificação”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. O 

Senhor Presidente colocou em discussão e votação o parecer, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade, foi dispensado a leitura do referido projeto, foi 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 
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unanimidade pela edilidade (encaminha-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 22 de setembro do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada 

a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:10 horas. Para constar, eu 

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

Presidente.  

  
 


