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ATA: Aos doze dias do mês de maio de 2010, realizou-se a 7º 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 Luiz de Lara Dias solicitou a 
dispensa da leitura das atas do dia 28.04.10 (Sessão Ordinária) e do dia 
05.05.10 (Sessão Extraordinária), 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 400/2010 de autoria do 
Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 29, de 30 de abril de 
2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”, foi lido e 
encaminhado à Ordem do Dia; Projeto de Lei nº30, de 30 de abril de 2010 que 
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”; Projeto de Lei nº31, 
de 30 de abril de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 
suplementar”; Projeto de Lei nº32, de 30 de abril de 2010 que “Dispõe sobre 
abertura de crédito adicional suplementar”; Projeto de Lei nº39, de 30 de abril 
de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”. O 
Senhor Presidente suspendeu a sessão  por 5 minutos. Reaberta a sessão, deu-
se continuação dos trabalhos. Requerimento nº 13/2010 de autoria dos edis 
Eliel Camilo das Neves e Luiz de Lara Dias, foi lido, discutido e submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. 
Indicações nº s 70, 71 e 79/2010 de autoria do nobre edil José Lopes de Souza, 
foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Indicação nº 72/2010 de autoria do nobre edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, 
foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). 
Indicações nº s 73, 74, 75 e 76/2010 de autoria do nobre edil Valmir dos 
Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Indicação nº 77/2010 de autoria da vereadora Elizabete Silva, foi 
lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 
78/2010 de autoria do nobre edil Luiz de Lara Dias, foi lida, ciente a Casa 
(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). A Prefeitura Municipal de 
Pedro de Toledo encaminha Convite à esta Egrégia Casa de Leis, para a 
inauguração da quadra de esportes da escola Agnello Leandro Pereira, a ser 
realizada no dia 14 de maio de 2010, foi lido, ciente a Casa (arquive-
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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 os convênios destinados ao município e sobre a dificuldade que é para 
que os mesmos sejam aprovados dentro do prazo exigido, e comentou também 
sobre a satisfação que é ver esses convênios sendo transformados em 
benefício para a cidade. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; comentou sobre as proposituras de sua autoria. 
A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 
todos; comentou que o dia 12 de maio é o aniversário da escola Otaviano 
Soares de Albuquerque, (1º Prefeito da cidade de Pedro de Toledo), onde 
completa 56 anos de existência, colégio esse que atende os alunos dos bairros 
e centro; fez a menção de uma fala da sessão anterior referente ao mau 
atendimento médico na Unidade Mista de Saúde, onde uma paciente chegou a 
perder o seu bebê, portanto finaliza solicitando apoio dos edis com relação ao 
Pronto Socorro. O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, comentou 
sobre a roçada nas estradas do município que não estão sendo realizadas; citou 
que está sendo usado barro para tapar os buracos nas estradas por não ter 
máquinas para tirar o cascalho. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da 
palavra, agradeceu à presença de todos; comentou sobre o bairro da Vila 
Sorocabana onde estão sendo arrumadas as vias; citou sobre o telhado do 
Necrotério que foi arrumado; aludiu que está saturada de proposituras, por isso 
não fez nenhuma e espera que as anteriores sejam atendidas; endossou as 
palavras da vereadora Elizabete Silva com relação ao mau atendimento na 
Unidade Mista de Saúde.  O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 
agradeceu à presença de todos; comentou sobre a necessidade de dar cursos de 
capacitação aos funcionários da Unidade Mista de Saúde; aludiu que alguns 
bairros precisam urgentemente de mais agentes de saúde; comentou sobre as 
proposituras de sua autoria; teceu comentários a respeito da Gincana da TV 
Tribuna, onde os alunos do município estão participando; citou sobre as obras 
que a CODASP está realizando na estrada rural de São Lourenço, que está 
ficando boa, mas, há a necessidade da equipe da Comissão de Obras estar 
verificando, pois devido ao número reduzido de manilhas, outro dia quase 
aconteceu um acidente com o ônibus lotado; elogiou o trabalho realizado pela 
Sra. Núbia (funcionária da Junta Militar); parabenizou a equipe da escola 
Otaviano Soares de Albuquerque, os professores, a direção, os funcionários e 
alunos por serem participantes dos eventos ocorridos na cidade; deixa 
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registrado e parabeniza o Sr. Michel (Presidente dos Esportes), o Beto e o 
Celsinho pelo bom trabalho que vem desenvolvendo no município. O edil 
Luiz de Lara Dias fez o uso da palavra, iniciou levantando uma questão: 
porque uma empresa particular funciona e uma prefeitura de uma cidade tão 
pequena não pode funcionar? Aludiu que é necessário que seja feita uma 
cobrança em cima dos funcionários devido o descaso que a maioria faz 
garantido por ser efetivo, por isso é preciso tomar as devidas providências; 
teceu comentários a respeito do mau atendimento do Pronto Socorro e, aludiu 
que os mesmos estão ganhando muito mal, portanto há a necessidade de se 
fazer um reajuste salarial; citou sobre alguns funcionários que estão 
trabalhando fora do expediente da Prefeitura desnecessariamente para ganhar 
hora extra; teceu comentários a respeito das proposituras que não estão sendo 
atendidas; parabenizou o Sr. Edson e sua equipe (obras) que vem realizando 
um bom trabalho na cidade; o edil solicitou ao Senhor Presidente 5 minutos 
pela liderança do Partido, a qual o mesmo concedeu, e então o edil Luiz de 
Lara Dias continuou sua fala aludindo sobre a precariedade das estradas rurais 
e parabenizou o Presidente do bairro da Vila Sorocabana pelo ótimo 
desempenho. 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. A Comissão de 
Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, examinando a 
matéria referente ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 02, de 29 de março 
de 2010 que “Altera inciso e parágrafo do art. 98 da Lei Orgânica Municipal, 
opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor Presidente colocou em 
discussão e votação nominal o parecer, no qual os edis: Luiz de Lara Dias, 
votou sim; Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim; Eliel Camilo das Neves, 
votou sim; José Lopes de Souza, votou sim; José Fausto de Oliveira, votou 
sim; Valmir dos Santos, votou sim; Neide Hipólito, votou sim e Elizabete 
Silva, votou sim, foi aprovado em 1º turno por unanimidade pela edilidade. As 
Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, conjuntamente 
reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 22, de 19 de 
março de 2010 que “Estabelece o pequeno valor de precatórios em 
atendimento ao art. 100 § 3º e 4º da Constituição Federal”, 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 
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deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-se). As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 
Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura 
conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 
26, de 22 de abril de 2010 que “Altera Lei Municipal nº 1.157, de 03 de 
dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo do Município de Pedro de 
Toledo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Saneamento e Energia”, na qual o edil Valmir dos 
Santos pediu Vista do Projeto, foi submetido à deliberação do Plenário, foi 
aprovado por unanimidade pela edilidade. As Comissões de Justiça e Redação, 
Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio 
Ambiente e Agricultura conjuntamente reunidas examinando a matéria 
referente ao Projeto de Lei nº 27, de 22 de abril de 2010 que “Autoriza o 
Poder Público Executivo a celebrar convênio de cooperação com o estado de 
São Paulo pela Secretaria de Saneamento Básico e Energia, delega as 
competências de fiscalização e regulação, inclusive tarifária, dos serviços 
públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário e 
agência reguladora de saneamento e energia do Estado de São Paulo – 
ARSESP,  autoriza a celebração de Contrato de Programa com a Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP para a execução 
desse e dá outras providências”, no qual o edil Luiz de Lara Dias pediu 
VISTA do Projeto, foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 
unanimidade pela edilidade.  As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e 
Agricultura conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao 
Projeto de Lei nº 29, de 30 de abril de 2010 que “Dispõe sobre abertura de 
crédito adicional suplementar” no valor de R$97.500,00 para pavimentação da 
Estrada Ribeirão do Luiz no bairro Girassol; Projeto de Lei nº 30, de 30 de 
abril de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar” no 
valor de R$ 97.500,00 para pavimentação (tapa buracos) em ruas e avenidas 
do município; Projeto de Lei nº 31, de 30 de abril de 2010 que “Dispõe sobre 
abertura de crédito adicional suplementar”, no valor de R$ 97.500,00 para 
pavimentação da Rua Benedito Muniz, Estrada Ribeirão do Luiz e viela 04 do 
bairro Girassol;  Projeto de Lei nº 32, de 30 de abril de 2010 que “Dispõe 
sobre abertura de crédito adicional suplementar”, no valor de R$ 200.000,00 
para pavimentação da Rua Armando Ibrahin e drenagem da rua 01 do bairro 
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Jardim Caju e Rua Nino Batista do bairro da Vila Batista; 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). As Comissões de Justiça e Redação, 
Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte 
e Turismo conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto 
de Lei nº 39, de 30 de abril de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito 
adicional suplementar”, no valor de R$ 500.000,00 para realização de 
implantação de infra-estrutura de convergência social (cidade digital), 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 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 26 de maio do corrente 
ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente 
encerrou a sessão às 22:20 horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente 
ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
 
 


