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ATA: Aos dezoito dias do mês de agosto de 2010, realizou-se a 12º 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 da ata, 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 651/2010 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 

03/2010, que “Cria emprego de psicopedagogo e dá outras providências”, foi 

lido e encaminhado às Comissões Competentes; Ofício nº 762/2010 de autoria 

do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 56/2010, de 18 de 

agosto de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial” no 

valor de R$ 1.300.000,00 para recuperação das estradas vicinais, foi lido e 

encaminhado à Ordem do Dia; Ofício nº 763/2010 de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal que encaminha Projeto de Lei nº 57/2010, de 18 de agosto 

de 2010, que “Concede ajuste salarial e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado à Ordem do Dia; Projeto de Lei Complementar nº 02/2010 de 

autoria da Mesa Diretora que “Altera a redação do artigo 15 da Lei 

Complementar 19/1997”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. 

Projeto de Lei nº 55/2010 de autoria da nobre vereadora Neide Hipólito que 

“Dispõe sobre a intensidade máxima permitida na difusão de sons e ruídos 

através de veículos automotores e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes. Requerimentos nºs 25 e 26/2010 de 

autoria do edil Valmir dos Santos, foram lidos, discutidos e submetidos à 

deliberação do Plenário, foram aprovados por unanimidade pela edilidade 

(encaminham-se). Indicação nº 112/2010 de autoria da nobre vereadora Neide 

Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). 

Indicação nº 113/2010 de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foi lida, 

ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção 

Congratulação nº 16/2010, de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foi 

lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da 
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palavra, agradeceu à presença de todos, comentou sobre o Projeto de Lei nº 

56/2010 para liberação de verba no valor de R$ 1.300.000,00 para recuperação 

das estradas vicinais; aludiu sobre uma publicação com relação à calúnia à sua 

pessoa e a vereadora Elizabete Silva, onde fizeram a menção da propositura da 

sessão passada de sua autoria e da vereadora, na qual solicita tão somente que 

a Empresa Jornalística prestadora de serviços para a Câmara Municipal 

apresente, algumas certidões de funcionamento da mesma, e aludiu não 

entender o motivo de tanta agressividade por parte da Empresa Jornalística em 

estar defamando e caluniando, pois jamais prejudicaria a liberdade de 

imprensa, em contrapartida, aproveitou para aludir sobre várias proposituras 

de sua autoria que beneficiaram a cidade. A vereadora Neide Hipólito fez o 

uso da palavra, agradeceu à presença de todos; deu apoio aos edis Eliel 

Camilo das Neves e Elizabete Silva com relação à publicação caluniosa e 

ofensiva feita pela Empresa Jornalística contra os mesmos; comentou sobre as 

obras que estão sendo realizadas no município; comentou sobre o Projeto de 

Lei nº 57/2010 referente ao reajuste salarial dos funcionários públicos da 

Prefeitura Municipal e a revolta dos funcionários do Pronto Socorro com 

relação ao mísero aumento; citou que o município foi contemplado com um 

ônibus doado pelo Deputado Federal Nelson Marquezelli, teceu comentários a 

respeito das proposituras de sua autoria; aludiu sobre Rua Antonio Anciães 

que necessita de manutenção. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da 

palavra, agradeceu à presença de todos; comentou com indignação, que tudo 

que está escrito no jornal não procede e que não pode perder tempo com 

picuinhas, pois há muito o que se fazer principalmente pelo povo da cidade; 

agradeceu a vereadora Neide Hipólito pelo carinho; agradeceu à todos pelo 

sucesso da quermesse realizada na escola Agnello Leandro Pereira; 

parabenizou o Sr. Prefeito pela merenda de boa qualidade e também 

parabenizou as merendeiras que cozinham muito bem; comentou sobre a 

indicação nº 112/2010 de autoria da vereadora Neide Hipólito, pois é de 

grande necessidade; aludiu sobre a recuperação da Viela 04, pois os 

moradores estão revoltados devido que o esgoto está transbordando entrando 

dentro das casas, inclusive uma das moradoras, perdeu muita coisa devido a 

invasão do esgoto. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos; comentou sobre as proposituras de sua autoria; comentou 

sobre a obra de pavimentação no bairro Marina, Rua Antonio Andreolli e 

outras, aludiu que essas obras estão sendo mau executadas; comentou sobre a 
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estrada do Braço do Meio que precisa de manutenção com urgência; 

parabenizou o empenho do Sr. Prefeito, dos vereadores e do Presidente da 

Câmara, no desenvolvimento da cidade e em estar buscando verbas. O edil 

José Lopes de Souza fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; 

aludiu que muitos deputados tiveram votos na cidade, mas poucos foram os 

que retribuíram trazendo verbas para o nosso crescimento; citou que o 

Deputado Estadual Alex Manente ajudou a cidade com verbas que foram 

utilizadas em várias áreas e em especial na iluminação de alguns bairros, isso 

ele fez, mesmo sem ter tido votos aqui, portanto, o edil pede que a população 

vote em deputados que ajudam o município. O edil Luiz de Lara Dias fez o 

uso da palavra, agradeceu à presença de todos; iniciou aludindo com repúdio e 

indignação a dispensa dos assessores, devido a incompetência de alguns 

profissionais da área jurídica e contábil; fez um requerimento verbal 

solicitando ao Sr. Presidente que seja feito novamente o Projeto para contratar 

os assessores e espera que desta vez os trâmites regimentais sejam obedecidos 

para que não ocorra mais esse tipo de situação; aludiu também com 

indignação sobre a menção que a Empresa Jornalística fez dos edis Eliel 

Camilo das Neves e da Elizabete Silva; teceu comentários a respeito do 

Departamento de Educação que recebe verbas suficientemente para se manter 

e por isso as escolas não precisam ficar fazendo festinhas e quermesses para 

angariar fundos; finalizou convocando os membros da Comissão de Obras e  

convidando os demais edis para se reunirem no dia 20 de agosto de 2010 

(sexta-feira) para estarem fazendo uma vistoria nos asfaltos que estão sendo 

realizados na cidade. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, 

comentou sobre a resposta de Requerimento nº 21/2010 de autoria da 

vereadora Neide Hipólito, com relação à folha de pagamento dos funcionários 

públicos da Prefeitura Municipal, e, aludiu que faltou a relação com as 

informações das horas extras, pois está havendo uma desigualdade muito 

grande entre os funcionários justamente devido as horas extras; teceu 

comentários a respeito das proposituras de sua autoria.  O edil Valmir dos 

Santos solicitou ao Senhor Presidente 5 minutos pela liderança do Partido, na 

qual o mesmo concedeu. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, aludiu 

que estamos em período eleitoral, e não será fácil, e, portanto, temos que 

verificar quem são os candidatos que estão ajudando a cidade, pois temos 

muitas verbas destinadas para o nosso município; e, finalizou citando vários 

programas do governo federal e estadual que tanto vem beneficiando a nossa 
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cidade. Terminado o temário livre, passou-se o Intervalo Regimental. Reaberta 

a Sessão, passou-se à Ordem do Dia. Em pauta a 2ª Votação – Projeto de Lei 

Complementar nº 01/2010, que “Altera os artigos 04, 22 e 25 da Lei 

Complementar 03/1991”, passou-se a votação nominal a qual iniciou-se com o 

edil Valmir dos Santos, cujo voto foi de sim para o projeto, os demais edis, 

José Lopes de Souza, Neide Hipólito, Eliel Camilo das Neves, Elizabete Silva, 

José Fausto de Oliveira, Dourivaldo da Rosa Moreira e Luiz de Lara Dias,  

também votaram sim para a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 

01/2010, ficando assim 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 aos Projetos de Lei nº 

56, de 18 de agosto de 2010 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial”, no valor de R$ 1.300.000,00 recuperação das estradas vicinais, e 

Projeto de Lei nº 52, de 27 de julho de 2010 que “Dispõe sobre abertura de 

crédito adicional especial”, no valor de R$ 100.000,00 para iluminação de vias 

e praças, 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, Esportes e Turismo, Obras, Serviços Públicos, Atividades 

Privadas, Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando 

a matéria referente ao Projeto de Lei nº 57, de 18 de agosto de 2010 que 

“Concede ajuste salarial 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 dispensado a leitura 

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

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 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 51, de 14 de julho de 2010 que “Dispõe sobre a 

inclusão do Calendário Ecológico do Município de Pedro de Toledo e dá 

outras providências”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor 

Presidente colocou em discussão e votação o parecer, foi aprovado por 
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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 08 de setembro do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada 

a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às 23:15 horas. Para constar, eu 

Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente.  

  
 


