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ATA: Aos catorze dias do mês de abril de 2010, realizou-se a 5º 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 325/2010 de autoria do
Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 22, de 19 de março
de 2010 que “Estabelece o pequeno valor dos precatórios em atendimento ao
art. 100, § 3º e 4º da Constituição Federal”, foi lido e encaminhado às
Comissões Competentes; Ofício nº 341/2010 de autoria do Senhor Prefeito
Municipal encaminha 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”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes;
Requerimento Interno de autoria do edil Eliel Camilo das Neves, foi lido,
discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade. Requerimento Interno de autoria do edil
Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e submetido à deliberação do
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. Indicação nº 46/2010
de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminhase ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº s 47 e 48/2010 de autoria da
nobre vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao
Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 49/2010 de autoria do nobre edil
Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao
Chefe do Poder Executivo). Indicações nº s 50, 51 e 53/2010 de autoria da
nobre vereadora Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se
ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 52/2010 de autoria da vereadora
Elizabete Silva e do nobre edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lida, ciente
a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o expediente
passou-se ao temário livre. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra,
agradeceu à presença de todos; parabenizou o Senhor Presidente pela forma
como conduziu a Sessão Solene do dia 09 de abril e parabenizou também os
funcionários desta Casa; pediu para deixar registrado a parte cívica que está
sendo resgatada em nosso município no dia do aniversário da cidade; teceu
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comentários a respeito da Sessão Solene e dos homenageados; comentou que
o Governo do Estado liberou verbas para o município; aludiu a respeito de
algumas de suas proposituras que foram atendidas pelo Senhor Prefeito e,
finalizou tecendo comentários sobre a questão da Saúde Municipal e sobre a
infestação dos mosquitos pólvoras em nossa região, pois a situação já está se
tornando insuportável e alguma providência terá que ser tomada. A vereadora
Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos;
parabenizou o atleta Thiago Nogueira pela participação no Campeonato
Mundial de Karatê e pela brilhante conquista do título de Campeão Mundial.
O edil José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, comentou sobre a Sessão
Solene do dia 09 de abril; citou sobre a liberação de verba para o nosso
município; teceu comentários sobre a Indicação de nº 53/2010 de autoria da
vereadora Elizabete Silva com relação aos animais soltos nas vias e estradas
do município; citou também sobre o trânsito na estrada municipal das Três
Barras, no qual os moradores pedem que sejam colocadas lombadas, pois os
carros estão correndo em alta velocidade. A vereadora Neide Hipólito fez o
uso da palavra, agradeceu à presença de todos; comentou a respeito das
proposituras de sua autoria; aludiu sobre o aniversário da cidade que foi
realizado no dia 09 de abril, no qual gostou muito das festividades; citou sobre
a obra do Postinho de Saúde do bairro da Vila Sorocabana que já está quase
terminado e finalizou citando sobre o problema do mosquito pólvora. O edil
Eliel Camilo das Neves, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos,
endossou as palavras da vereadora Elizabete Silva com relação ao atleta
Thiago Nogueira que participou do Campeonato Mundial de Karatê;
agradeceu aos demais edis pela aprovação da sua propositura; citou sobre as
emendas parlamentares destinadas ao município; comentou sobre o
aniversário da cidade que se realizou no dia 09 de abril, o qual aludiu sobre
um comentário feito pelo Vice-Prefeito Sr. Sérgio José Batista no qual diz que
o Sr. Prefeito está recebendo críticas, mas são críticas que acontece em todos
os municípios com todos os Prefeitos e governantes, pelas dificuldades que os
mesmos encontram com os repasses municipais; citou que esteve em
Santos/SP, juntamente com os integrantes do Partido dos Trabalhadores – PT
e com os senhores Silvio e Julio, em uma reunião com o Deputado Federal
Cândido Vacaresa, no qual foi pedido que o mesmo intercedesse junto ao
Governo para que seja liberada a verba do Decreto Municipal sobre o Estado
de Calamidade Pública em que vive o nosso município. O edil Dourivaldo de
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Rosa Moreira fez o uso da palavra, primeiramente parabenizou o Senhor
Presidente pela forma como conduziu a Sessão Solene do dia 09 de abril;
parabenizou o atleta Thiago Nogueira pela participação no Campeonato
Mundial de Karatê, onde o mesmo recebeu o título de Campeão Mundial ;
citou sobre sua participação no 54º Congresso Nacional dos Municípios em
Serra Negra, onde aludiu que foi uma experiência muito importante e
gratificante; parabenizou o Senhor Prefeito pela festividade realizada no
aniversário da cidade no dia 09 de abril; o edil solicitou ao Senhor Presidente
5 minutos pela liderança do Partido, a qual o mesmo concedeu, e então o edil
Dourivaldo de Rosa Moreira continuou sua fala citando sobre a administração
do Senhor Prefeito que não está desempenhando um bom trabalho; comentou
que há munícipes que estão tentando denegrir sua imagem inventando coisas a
seu respeito que não são verdadeiras, onde o mesmo ficou muito indignado
com essa situação. O edil Luiz de Lara Dias fez o uso da palavra, agradeceu à
presença de todos; parabenizou o Senhor Presidente e sua equipe pela
realização da Sessão Solene do dia 09 de abril; pediu para o edil Eliel Camilo
das Neves dar uma atenção especial no que diz respeito a fiscalização das
obras que irão acontecer na Vila Sorocabana, devido a verba ser oriunda de
emenda parlamentar vinda do Deputado apoiado pelo mesmo; finalizou
comentando sobre sua indignação com relação ao desfile realizado no dia do
aniversário da cidade, pois na sua opinião faltou mais empenho dos
organizadores. Terminado o temário livre, passou-se o Intervalo Regimental.
Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do Dia. As Comissões de Justiça e
Redação, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e
Agricultura conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao
Projeto de Lei nº 15, de 24 de fevereiro de 2010 que “Institui o Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural 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, o
referido projeto foi lido, foi discutido e submetido à 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 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
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Minha Vida 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, o referido projeto foi lido, 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 28 de abril do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada a
tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:00 horas. Para constar, eu
Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.

