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ATA
Aos dez dias do mês de fevereiro de 2010, realizou-se a 1º 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. A ata da sessão anterior foi lida, colocada em discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente:
Ofício nº 085/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha os
Projetos de Lei nºs. 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08 de 02 de fevereiro de 2010 os quais
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, o edil Valmir dos Santos
requereu um pedido verbal para colocar na Ordem do Dia o Projeto nº 05/2010, o
pedido foi colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pela edilidade, os
demais Projetos foram lidos e encaminhados às Comissões Competentes; Ofício
nº 088/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha os Projetos de
Lei nºs. 09 e 10/2010, de 02 de fevereiro de 2010 que “Dispõe sobre abertura de
crédito adicional suplementar”, o Projeto de Lei nº 09/2010 foi lido e
encaminhado às Comissões Competentes; o edil Luiz de Lara Dias requereu um
pedido verbal para colocar na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº10/2010, o pedido
foi colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. Ofício nº
102/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº
11, de 09 de fevereiro de 2010 que “Institui o programa de Prorrogação da
Licença Maternidade das funcionárias Públicas do Município de Pedro de
Toledo”, foi lido, o edil Luiz de Lara Dias requereu um pedido verbal para
colocar na Ordem do Dia, o pedido foi colocado em votação, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade. Requerimentos nºs 01, 02 e 03/2010 de autoria do
edil José Lopes de Souza, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do
Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se).
Requerimento nº 04/2010 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). Indicações nºs 01, 03, 05 e 06/2010 de autoria do
nobre edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao
Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs. 02, 07, 08, 09, 11 e 12/2010 de
autoria do nobre edil Jose Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa
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(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 04/2010 de autoria
do nobre edil Luiz de Lara Dias, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe
do Poder Executivo). Indicações nºs 10, 14 e 15/2010 de autoria da nobre
vereadora Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe
do Poder Executivo). Indicação nº 13/2010 de autoria do edil Eliel Camilo das
Neves, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo).
Moção de Pesar nº 01/2010 de autoria dos nobres edis Valmir dos Santos e
Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lida, discutida e submetida à deliberação do
Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moção de
Pesar nº 02/2010 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). Moção de Congratulação nº 03/2010 de autoria do nobre edil
Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lida, discutida e submetida à deliberação do
Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Moções
de Congratulações nº s 04 e 05/2010 de autoria do nobre edil Dourivaldo de Rosa
Moreira, 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 Valmir dos Santos fez o uso da
palavra, agradeceu à presença de todos; teceu comentários sobre as proposituras
de sua autoria; deixou registrado as condições precárias das estradas municipais;
agradeceu o Presidente do Bairro da Marina, Senhor Nilson (Nilson Baiano), por
ter sanado o problema do necrotério com relação à infestação das abelhas;
comentou sobre o Requerimento referente ao Projeto Guri, onde solicitou ao
Deputado Paulo Barbosa, que entre com providência no sentido de dar
continuidade ao Projeto; parabenizou o Coordenador de Esportes Paulo Eduardo
pela realização dos campeonatos no município; comentou sobre as Moções nºs 04
e 05/2010, onde parabenizou os homenageados e o edil Dourivaldo de Rosa
Moreira; finalizou parabenizando o edil Eliel Camilo das Neves, o Sr. Silvio José
Batista e os demais militantes do Partido dos Trabalhadores pelos recursos
destinados ao município através da Deputada Maria Lúcia Prandi. A vereadora
Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; citou sobre o
trabalho no ano de 2010, onde o Sr. Presidente indicou ela e o edil Eliel Camilo
das Neves, para fazer parte da Comissão Preparatória das Conferências das
Cidades; comentou sobre alguns pontos críticos na cidade onde as estradas rurais
foram declaradas por um grupo de geólogos e pela Defesa Civil como
“calamidade pública”; parabenizou o Sr. Eleazar pelo desempenho nos esportes;
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solicitou aos edis e ao Presidente da Comissão de Obras desta Casa para
averiguarem onde está sendo colocado o cascalho. A vereadora Neide Hipólito
fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; teceu comentários sobre o
Projeto de Lei nº 11/2010 “Institui o Programa de Prorrogação da Licença
Maternidade das funcionárias Públicas do Município de Pedro de Toledo”;
comentou que no ano passado fez vários pedidos ao Chefe do Poder Executivo
através de suas proposituras e, felizmente alguns foram atendidos e infelizmente
outros não, portanto aludiu esperar que em 2010 seja o ano das realizações;
finalizou deixando registrado os agradecimentos do Profº Adilson José Costa
Oliveira a todos os edis pelo apoio recebido. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o
uso da palavra, agradeceu à presença de todos, teceu comentários a respeito da
conquista do Partido dos Trabalhadores na liberação de recursos financeiros para
o município através do Senador Aloísio Mercadante e da Deputada Maria Lúcia
Prandi; endossou as palavras da vereadora Elizabete Silva com relação aos
benefícios que virão para o município através da Comissão Preparatória das
Conferências das Cidades, na qual também é membro. O edil José Fausto de
Oliveira fez o uso da palavra, aludiu que se todas as proposituras feitas no ano
passado tivessem sido atendidas, provavelmente a cidade não teria sido declarada
em situação de calamidade pública; parabenizou o Presidente do Bairro da
Marina, Sr. Nilson, mais conhecido como Nilson Baiano, pelos eventos realizados
no bairro, no qual teve apoio da Companhia do Cavalo Manco. O vereador José
Lopes de Souza, fez o uso da palavra, iniciou aludindo que o Senhor Prefeito não
está atendendo as proposituras feitas pelos edis desta Egrégia Casa de Leis; teceu
comentários a respeito de um ofício que mandou para a ANATEL, e para os
Deputados Estaduais Davi Zaia, Alex Manente, Samuel Moreira e o Deputado
Federal Márcio França, pedindo a quebra da tarifa telefônica entre os municípios
de Pedro de Toledo e Itariri; finalizou comentando sobre as proposituras de sua
autoria. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, agradeceu à
presença de todos; parabenizou o Presidente do bairro da Marina, Sr. Nilson
(Nilson Baiano) pelo trabalho que vem realizando; comentou que andou visitando
a fábrica de confecção da Sra. Tininha, onde parabenizou o trabalho dos mesmos;
parabenizou o Coordenador de Esportes Sr. Paulo Eduardo pelo trabalho que vem
realizando no município; agradeceu ao Deputado Federal Walter Ihoshi pela
visita feita em nosso município; comentou sobre as proposituras de sua autoria e
aludiu sobre as obras da cidade que não foram concluídas senso que vários
projetos foram aprovados e as obras ainda não foram executadas. Terminado o
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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,
Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e Turismo conjuntamente
reunidas examinando o Projeto de Lei nº 11, de 09 de fevereiro de 2010 que
“Institui o programa de prorrogação da licença maternidade das funcionárias
públicas do município de Pedro de Toledo”, opinam favoravelmente pela matéria
em tela. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação o parecer, foi
aprovado por unanimidade pela edilidade, o referido projeto foi lido, discutido e
submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela
edilidade (encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e Turismo,
conjuntamente reunidas examinando o Projeto de Lei nº 05, de 01 de fevereiro de
2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” no valor de R$
185.328,00 para aquisição de ônibus na área da Educação; opinam
favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor Presidente colocou em discussão
e votação o parecer, foi aprovado por unanimidade pela edilidade, o referido
projeto foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação,
Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e Turismo conjuntamente
reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 10, de 01 de
fevereiro de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”
no valor de R$ 100.000,00 para aquisição de medicamentos na área da Saúde;
opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor Presidente colocou em
discussão e votação o parecer, foi aprovado por unanimidade pela edilidade, o
referido projeto foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi
aprovado por 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 24 de fevereiro do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada a
tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às 23:50 horas. Para constar, eu
Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.

