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Aos dez dias do mês de março de 2010, realizou-se a 3º 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 convidou o Assessor do Deputado Cássio Navarro e o Sr. 
Wilson Pereira (Obama) vereador da cidade de Itariri, estado de São Paulo, 
para adentrar no Plenário. O Senhor Presidente deu início à sessão. O edil 
Luiz de Lara Dias solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, 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 138/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o 
Projeto de Lei nº 15, de 24 de fevereiro de 2010 que “Institui o conselho 
municipal de desenvolvimento rural e dá outras providências correlatas”, foi 
lido e encaminhado às Comissões Competentes; Ofício nº 160/2010 de autoria 
do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 16, de 25 de 
fevereiro de 2010 que “Estabelece a política municipal do meio ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, cria o conselho municipal do 
meio ambiente, institui o fundo municipal do meio ambiente e dá outras 
providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; Ofício nº 
173/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei 
nº 17, de 01 de março de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 
especial que especifica e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às 
Comissões Competentes; Ofício nº 174/2010 de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal encaminha Projeto de Lei nº 18, de 01 de março de 2010 que 
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, foi lido e encaminhado 
às Comissões Competentes; Ofício nº 187/2010 de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal encaminha Projeto de Lei nº 19, de 02 de março de 2010 que 
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”, foi lido e 
encaminhado à Ordem do Dia; Ofício nº 190/2010 de autoria do Senhor 
Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 20, de 02 de março de 2010 
que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o governo federal, 
através dos ministérios para implantação do programa minha casa minha vida 
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e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2010 de autoria do edil Eliel Camilo das 
Neves que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de Toledo”, foi 
lido e encaminhado às Comissões Competentes; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 14/2010 de autoria do edil José Lopes de Souza que “Concede 
Título de Cidadão Honorário de Pedro de Toledo”, foi lido e encaminhado às 
Comissões Competentes; Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2010 de autoria 
do edil Dourivaldo de Rosa Moreira que “Concede Título de Cidadão 
Honorário de Pedro de Toledo”, foi lido e encaminhado às Comissões 
Competentes; Requerimento nº 07/2010 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 08/2010 de 
autoria do edil Eliel Camilo das Neves, foi lido, discutido e submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-se). Requerimento nº 09/2010 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 
10/2010 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). Indicação nº 21/2010 de autoria do nobre edil Eliel 
Camilo das Neves, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Indicações nº s 22, 23 e 24/2010 de autoria da nobre vereadora 
Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Indicações nº s 25 e 26/2010 de autoria do nobre edil Valmir dos 
Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Indicações nº s 27, 29 e 30/2010 de autoria da nobre vereadora 
Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Indicação nº 28/2010 de autoria do nobre edil Ramalho Ferreira 
de Figueiredo, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Indicações nº s 31, 32 e 34/2010 de autoria do nobre edil José 
Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 
Poder Executivo). Indicação nº 33/2010 de autoria do nobre edil José Fausto 
de Oliveira, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Ofício GAB. nº 144/2010, oriundo da Prefeitura Municipal de 
Pedro de Toledo que encaminha resposta de indicação nº02/2010, foi lido, 
ciente a Casa (arquive-se).  Ofício GAB. nº 143/2010, oriundo da Prefeitura 
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Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta de indicação nº 
01/2010, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício GAB. nº 142/2010, 
oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta 
ao requerimento de nº 04/2010, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ofício 
GAB. nº 141/2010, oriundo da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo que 
encaminha resposta ao requerimento nº 03/2010, foi lido, ciente a Casa 
(arquive-se). Ofício GAB. nº 140/2010, oriundo da Prefeitura Municipal de 
Pedro de Toledo que encaminha resposta ao requerimento nº 02/2010, foi lido, 
ciente a Casa (arquive-se). Ofício GAB. nº 139/2010, oriundo da Prefeitura 
Municipal de Pedro de Toledo que encaminha resposta ao requerimento nº 
01/2010, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Terminado o expediente passou-
se ao temário livre. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à 
presença de todos; aludiu que representou a Câmara Municipal e o Senhor 
Prefeito em uma reunião na Assembléia Legislativa, onde o debate foi sobre a 
manutenção e duplicação da BR 116; comentou sobre a estrada de Manoel de 
Nóbrega que estará interditada para ser feita a recuperação da mesma; 
comentou que será realizada a limpeza das estradas rurais e aludiu sobre a 
situação precária das mesmas; citou sobre a excelente obra que foi realizada 
entre a Vila Batista e o Bairro das Três Barras; comentou sobre as indicações e 
requerimentos dos nobres edis que são pedidos de grande importância, na qual 
parabenizou os mesmos pela elaboração da matéria; teceu comentários a 
respeito dos Projetos de Decretos Legislativos com relação ao Título de 
Cidadão Honorário e Amigo de Pedro de Toledo e, aludiu que os 
homenageados são merecedores dos títulos; finalizou agradecendo o Senhor 
Presidente pelo empenho no qual vem tendo para com esta Egrégia Casa de 
Leis. O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, comentou sobre o 
cascalho e as dificuldades que o produtor rural tem enfrentado para conseguir 
arrumar as estradas, pois uma hora falta cascalho, outra hora não tem 
maquinário e assim por diante. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da 
palavra, agradeceu à presença de todos, comentou sobre sua trajetória política, 
na qual aludiu que esteve em São Paulo em busca de uma emenda parlamentar 
com intuito de trazer cursos de capacitação profissional para o município; 
aludiu sobre os R$ 150.000,00 que foram liberados pela Deputada Estadual 
Maria Lúcia Prandi para a cidade, na qual foi destinado à pavimentação das 
guias e sarjetas na Vila Sorocabana; teceu comentários a respeito dos 
caminhões do Rubão que ficam estacionados na entrada da cidade, 
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prejudicando a visibilidade dos motoristas e finalizou comentando sobre as 
proposituras de sua autoria. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, 
agradeceu à presença de todos; aludiu sobre a denúncia que a mesma recebeu 
com relação aos alunos da Escola das Três Barras devido a super lotação do 
transporte escolar; teceu comentários a respeito de suas proposituras; 
comentou sobre a máquina de raio x que está quebrada e com isso a população 
tem que se deslocar até o município vizinho para então poder fazer o exame. 
O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 
todos; comentou sobre uma reunião que aconteceu no Bairro dos Marianos, 
onde foram expostas as necessidades dos moradores e, agradeceu ao Senhor 
Prefeito por estar suprindo a precisão da comunidade; comentou sobre as 
proposituras de sua autoria e finalizou aludindo sobre os Títulos de Amigo e 
Cidadão Honorário de Pedro de Toledo. A vereadora Neide Hipólito fez o uso 
da palavra, agradeceu à presença de todos e iniciou aludindo sobre os 
problemas da cidade como saúde, educação, transportes, estradas, etc e o 
sofrimento da população; comentou a respeito do Postinho de Saúde da Vila 
Sorocabana e teceu comentários a respeito das proposituras de sua autoria. O 
edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, comentou que esteve 
juntamente com o edil Luiz de Lara Dias e o Senhor Prefeito em uma reunião 
onde a mesma já mostrou vários resultados em todos os sentidos 
principalmente no que diz respeito às respostas das proposituras desta Casa; 
parabenizou o trabalho excelente da Sra. Neusa Kanashiro Omuro como 
Diretora do Fundo Social; teceu comentários a respeito da emenda 
parlamentar liberada pelo Deputado Walter Hioshi no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) para a construção da academia de Artes Marciais e agradeceu 
também o mesmo por outras verbas liberadas destinadas às benfeitorias do 
município; comentou sobre os Títulos de Amigo e Cidadão Honorário de 
Pedro de Toledo; finalizou agradecendo o Senhor Presidente pelo 
companheirismo que tem tido para com todos. O edil Luiz de Lara Dias fez o 
uso da palavra, agradeceu à presença de todos; parabenizou o edil Eliel 
Camilo das Neves pela busca dos cursos profissionalizantes para a cidade e 
aludiu sobre a necessidade que está tendo na área da construção civil no que 
diz respeito aos profissionais, pois está cada dia mais escasso o número de 
trabalhadores principalmente os jovens (aprendiz de pedreiro); teceu 
comentários sobre a reunião junto com o Prefeito e de seus frutos positivos; 
comentou a respeito do Projeto nº 20/2010 “Minha Casa Minha Vida”. O 



 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 
Estado de São Paulo 

Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente Sr. Luiz de Lara Dias para que 
conduzisse os trabalhos da Casa para poder fazer o uso da palavra. O edil 
Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos e numerou algumas presenças como: o assessor do Deputado Cássio 
Navarro, o vereador de Itariri, Sr. Wilson Pereira, o coordenador dos 
transportes, Sr. José Roberto Esteves; a Companhia do Cavalo Manco; os 
assessores dos vereadores desta Casa, etc; parabenizou a todos os vereadores 
pois foram unânimes em afirmar que o Sr. Prefeito está se empenhando ao 
máximo para ajudar no que for preciso; endossou as palavras do edil Eliel 
Camilo das Neves com relação aos caminhões que ficam parados no trevo da 
cidade atrapalhando a visibilidade dos outros motoristas e aludiu que iria pedir 
para a prefeitura que solicitasse a Polícia Militar para que tome as devidas 
providências. Terminado o 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 a matéria 
referente ao Projeto de Lei nº 12, de 03 de fevereiro de 2010 que “Autoriza o 
executivo municipal a conceder subvenções sociais as entidades beneficentes 
e dá outras providências”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. O 
Senhor Presidente colocou em discussão e votação o parecer, foi aprovado por 
unanimidade pela edilidade, foi dispensada a leitura do referido projeto, foi 
discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Assessor do Deputado Cássio Navarro. O Assessor do Deputado 
fez o uso da palavra, agradeceu os elogios dos vereadores, e colocou-se à 
disposição de todos independente dos partidos políticos, agradecendo 
antecipadamente em nome do Deputado Cássio Navarro o Título de Cidadão 
Honorário da Cidade de Pedro de Toledo e aludiu que o mesmo não medirá 
esforços para ajudar o município no que for necessário. 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 março do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo 
mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:30 horas. Para 
constar, eu Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 
Senhor Presidente.  
 


