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ATA: Aos dez dias do mês de agosto de 2011, realizou-se a 12º 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. As atas das sessões dos dias 06/07/11 e 

22/07/11 foram lidas, submetidas a deliberação do Plenário, e aprovadas por 

unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Ofício 

nº628/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de 

Lei nº28, de 29 de julho de 2011 que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar 

Convênio com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e dá outras 

providências” foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº599/2011 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº29, de 

21 de julho de 2011 que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar 

e   dá outras providências”, após lido, por questão de ordem o edil Eliel 

Camilo das Neves solicitou que o Projeto fosse pautado na Ordem do Dia, foi 

submetido à deliberação do Plenário, na qual teve empate com quatro votos 

contrários dos seguintes vereadores: Ramalho Ferreira de Figueiredo, José 

Fausto de Oliveira, José Lopes de Souza e Dourivaldo de Rosa Moreira, onde 

o Sr. Presidente suspendeu a sessão por 5 minutos. Reaberta a sessão o Sr. 

Presidente votou a favor, ficando assim pautado para Ordem do Dia. Ofício 

nº642/2011 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de 

Lei nº30, de 04 de agosto de 2011 que “Concede reajuste salarial e dá outras 

providências” foi lido e encaminhado à Ordem do Dia. Ofício nº579/2011 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº31, de 

14 de julho de 2011 que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio 

com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude”, foi lido e 

encaminhado à Ordem do Dia. Requerimento nº26/2011 de autoria da 

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

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

Requerimento nº27/2011 de autoria da vereadora Neide Hipólito, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nºs 96 e 97/2011 de 

autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº98 e 99/2011 de 
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autoria do nobre edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº100/2011 de 

autoria da nobre vereadora Elizabete Silva, foi lida, ciente a Casa (encaminha-

se ao Chefe do Poder Executivo). Moções de Congratulação nºs 19 e 20/2011 

de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foram lidas, discutidas e 

submetidas à deliberação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela 

edilidade (encaminham-se). Ofício nº3.075/11 oriundo da Secretaria de Estado 

da Saúde - Gabinete do Secretário que encaminha resposta do Ofício 

132/2011, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso 

da palavra, agradeceu à presença de todos; desejou a todos um bom retorno 

para os trabalhos do Legislativo; comentou sobre o asfalto da Rua Guido 

Marietto e pediu ao Sr. Presidente que encaminhe um ofício ao Sr. Prefeito 

Municipal solicitando o recapeamento asfáltico; comentou sobre o rodeio que 

acontecerá na cidade nos dias 11, 12, 13 e 14/08/2011. A vereadora Elizabete 

Silva fez o uso da palavra, parabenizou o trabalho esportivo de Pedro de 

Toledo que vem se destacando em outras cidades, na qual os jovens da cidade 

participaram do campeonato no município de Santo André/SP e trouxeram 9 

medalhas e 1 troféu; aludiu que os funcionários públicos estão esperando a 

aprovação dos edis no projeto de reajuste salarial; aludiu sobre o início da 

Festa de Rodeio que acontecerá em nossa cidade; comentou que esteve no 

Palácio dos Bandeirantes juntamente com a Diretora da Educação e o Sr. 

Prefeito, em  busca de recursos para o município com relação ao transporte 

escolar; finalizou comentando que esse recesso foi um mês de muito trabalho. 

O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, parabenizou a equipe esportiva 

de Pedro de Toledo e todos os envolvidos que participaram no campeonato 

regional realizado no município de Santo André/SP; agradeceu ao Sr. Prefeito 

pelo apoio dado a esse campeonato; comentou sobre as proposituras de sua 

autoria; comentou que esteve junto com o Sr. Prefeito visitando as estradas do 

município; aludiu que durante o recesso esteve em busca de recursos para o 

município; aludiu que participou do debate em combate ao mosquito pólvora e 

parabenizou a vereadora Elizabete Silva e o Sr. Presidente pelo empenho em 

resolver a situação; comentou que a Prefeitura Municipal assinou um convênio 

com o transporte escolar no valor de R$1.400.000,00 para a contratação de 

monitores para trabalharem nas peruas e ônibus escolares; citou sobre a 

limpeza na cidade e a colocação das lixeiras; comentou sobre uma reunião que 
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o Sr. Prefeito teve com os comerciantes referente ao calçamento da Av. Brasil; 

finalizou declarando que agora é o novo presidente do PSDB. (Foi dado o 

aparte ao edil Dourivaldo de Rosa Moreira). A vereadora Neide Hipólito fez o 

uso da palavra, agradeceu à presença de todos; comentou sobre o seu trabalho 

durante o recesso legislativo; parabenizou o Sr. Prefeito por ter atendido suas 

proposituras; parabenizou os novos membros do Conselho Tutelar; comentou 

sobre as proposituras de sua autoria. (Foi dado o aparte ao edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira). O edil Eliel Camilo das Neves fez o uso da palavra, agradeceu 

à presença de todos; comentou que esteve participando de algumas reuniões 

ocorridas na cidade como: a prestação de contas do Fundo Social e 

recadastramento das famílias nos programas do governo; debate referente ao 

mosquito pólvora e, reunião com os comerciantes da cidade referente ao 

calçamento da Av. Brasil; parabenizou o Sr. Prefeito pelo reajuste de 

R$100,00 (cem reais) dado aos funcionários da Prefeitura Municipal que foi 

extensivo aos funcionários do Programa Saúde da Família; comentou sobre o 

início da colocação de caixas de capacitação de águas no bairro da Piririca; 

aludiu sobre a verba de R$60.000,00 (sessenta mil reais) que o Deputado José 

Zico Prado liberou para o município para a compra de equipamentos na área 

da saúde; parabenizou o Sr. Prefeito pela realização do rodeio em nossa 

cidade. (Foi dado o aparte aos edis Valmir dos Santos, José Lopes de Souza, 

Dourivaldo de Rosa Moreira e o edil Luiz de Lara Dias). O edil José Fausto de 

Oliveira fez o uso da palavra, comentou sobre as estradas do município que 

encontram-se com enormes crateras, na qual está dificultando o tráfego; citou 

que não foi feito o calçamento do perímetro do Rio do Peixe, finalizou 

declarando que os edis tem que oficiar o Sr. Prefeito e a empresa responsável 

pelas obras nas estradas, enquanto as mesmas ainda estão dentro do prazo de 

validade. (Foi dado o aparte ao edil Luiz de Lara Dias). O edil Dourivaldo de 

Rosa Moreira fez o uso da palavra, iniciou comentando que foi investido 

R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) nas estradas rurais, sendo 

que o mesmo não foi aplicado devidamente; aludiu sobre a ótima limpeza que 

vem sendo realizada nas vias do município; comentou sobre o campeonato 

realizado na cidade de Santo André/SP; aludiu sobre a reunião do combate ao 

mosquito pólvora e, na ocasião parabenizou a vereadora Elizabete Silva pelo 

empenho em tentar solucionar o problema; parabenizou o coordenador de 

Esportes Paulo Eduardo pelo ótimo trabalho que vem realizando na área do 

esporte; finalizou aludindo que esteve juntamente com o Sr. Valter Moreira 
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em uma reunião com o Deputado Milton Leite. O edil José Lopes de Souza 

fez o uso da palavra, comentou sobre o asfalto da Rua Guido Marietto que se 

encontra esburacado; citou sobre a situação precária das estradas rurais e 

municipais, sendo que as mesmas estão dentro do prazo de validade estipulado 

pela empresa contratada para fazer as obras, então, é necessário que essas vias 

sejam refeitas o mais rápido possível; teceu sobre a liberação de uma verba 

para a pavimentação das ruas Alecrim e André Ribeiro no valor de 

R$300.000,00 (trezentos mil reais). 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 as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 

28, de 29 de julho de 2011 que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar 

convênio com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e dá outras 

providências”, e o Projeto de Lei nº 31, de 14 de julho de 2011 que “Autoriza 

o Poder Executivo a celebrar Convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, 

Lazer e Juventude”, opinam favoravelmente pelas matérias em tela. Os 

pareceres foram lidos, passou-se para a leitura dos referidos projetos, após 

lidos foram discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram 

aprovados por unanimidade pela edilidade (encaminham-se). As Comissões de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Assistência Social, Esportes e Turismo, Obras, Serviços Públicos, Atividades 

Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando 

a matéria referente ao Projeto de Lei nº 29, de 21 de julho de 2011 que 

“Autoriza a crédito adicional suplementar e dá outras providências”, opinam 

favoravelmente pela matéria. O parecer foi lido, passou-se para a leitura do 

referido projeto, após lido foi discutido e submetido à deliberação do Plenário, 

foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Projeto de Lei nº 

30, de 04 de agosto de 2011 que “Concede reajuste salarial e dá outras 

providências”, os vereadores Ramalho Ferreira de Figueiredo, José Lopes de 

Souza, Dourivaldo de Rosa Moreira e Valmir dos Santos apresentaram 

emenda supressiva ao projeto, foi submetida à deliberação do Plenário, foi 

aprovada por unanimidade pela edilidade. As Comissões de Justiça e Redação, 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes 

e Turismo, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privada, Meio Ambiente e 



 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 

Estado de São Paulo 
 

Agricultura, opinam favoravelmente pela matéria em tela acatando a emenda 

apresentada ao projeto.  O parecer foi lido, a Comissão de Justiça e Redação 

apresentou a redação final ao projeto acatando a emenda, que 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 nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 

todos e convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 24 

de agosto do corrente ano ás 20:00 horas. 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.  

 

 
 

 

 

 


