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ATA: Aos vinte dias do mês de outubro de 2010, realizou-se a 16º 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 947/2010 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 66, de 19 de outubro 

de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial”, foi lido e 

encaminhado à Ordem do Dia. Requerimento nº 34/2010 de autoria da 

vereadora Neide Hipólito, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

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

Indicação nº 136/2010 de autoria da nobre vereadora Neide Hipólito, foi lida, 

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

nº 20/2010, de autoria do nobre edil Eliel Camilo das Neves, foi lida, discutida 

e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Moções de Congratulação nºs 21, 22 e 23/2010, 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). Moção de Congratulação nº 24/2010, de autoria da nobre 

vereadora Elizabete Silva, foi lida, discutida e submetida à deliberação do 

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

Terminado o expediente passou-se ao Temário Livre. O edil José Lopes de 

Souza fez o uso da palavra, fez um requerimento verbal com relação ao Banco 

do Brasil referente às imensas filas no banco, então, solicitou ao Sr. Presidente 

que oficiasse o Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo faça cumprir a Lei 

Municipal nº 986/2006; agradeceu o Sr. Prefeito por ter atendido uma de suas 

proposituras. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da palavra, parabenizou o 

Sr. Prefeito e sua equipe pela bela festa do Dia das Crianças; aludiu também 

sobre a Festa das Crianças da Vila Sorocabana e sobre o Projeto “O corpo 

fala” da escola Otaviano Soares de Albuquerque; pediu ao Sr. Presidente para 

estar verificando a possibilidade de estar marcando uma reunião com o Sr. 

Joaquim Crenn (Gerente da Intersul), referente a inclusão da Vila Sorocabana 
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no trajeto do ônibus circular; finalizou tecendo comentários a respeito das 

proposituras de sua autoria. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; parabenizou a vereadora Elizabete Silva e a 

Professora Renata pela realização do projeto “O corpo fala”; pediu para deixar 

registrado o envio de um ofício parabenizando a primeira dama Sra. Marisa 

Yonamine Miyashiro, pela realização da Festa do Dia das Crianças e também 

pela parceria com o Banco Real visando o benefício de crianças e adolescentes 

de Pedro de Toledo; comentou sobre a licitação que será realizada no dia 25 

de outubro de 2010 para a pavimentação das vias e estradas do município, na 

qual convidou todos os vereadores para estarem participando; aludiu sobre a 

situação do terminal rodoviário com relação ao muro de proteção que 

necessita ser arrumado com urgência para evitar futuros acidentes. A 

vereadora Elizabete Silva, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 

todos, comentou que vários pedidos dos edis estão sendo atendidos pelo Sr. 

Prefeito; citou a respeito da eleição para Presidente da Câmara que acontecerá 

na última sessão ordinária deste ano e, aproveitou para explanar sobre a 

importância da mulher no meio político; finalizou tecendo comentários sobre a 

Festa do Dia das Crianças realizada no município. O edil José Fausto de 

Oliveira, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, comentou que 

os edis precisam marcar uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal referente à 

urbanização da cidade e recuperação das vias municipais; citou sobre a 

situação lamentável em que se encontra o nosso município em todos os 

sentidos. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da palavra, 

parabenizou o Sr. Prefeito Municipal pela realização da Festa do Dia das 

Crianças no município; comentou sobre a eleição à Presidência para o 

próximo biênio e manifestou seu apoio ao edil Luiz de Lara Dias que é 

candidato à presidência; endossou as palavras da vereadora Elizabete Silva 

com relação à importância da mulher na política. O edil Luiz de Lara Dias fez 

o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; parabenizou o Sr. Prefeito 

Municipal pela brilhante festa do Dia das Crianças, realizada no município; 

comentou sobre a eleição à presidência para o próximo biênio e aludiu sobre a 

importância da palavra na política; finalizou apresentando-se para os demais 

edis como candidato à presidência. O Senhor Presidente solicitou ao 1º 

Secretário que ocupasse sua cadeira para poder fazer o uso da Tribuna. O edil 

Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, parabenizou o Sr. 

Prefeito pela Festa do Dia das Crianças; comentou sobre a Moção nº 24/2010 
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de autoria da vereadora Elizabete Silva, onde parabenizou a mesma; 

parabenizou a Diretora Vera Lúcia e os professores pela realização da Festa do 

Sobá na escola das Três Barras; explanou que é de grande importância a união 

dos edis com o Sr. Prefeito, para que juntos busquem benefícios para o 

município; comentou sobre a eleição para presidente desta Casa de Leis e fez 

uma menção com relação à fala da vereadora Elizabete Silva referente às 

mulheres que estão se destacando na política. 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, Educação, 

Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte e Turismo, conjuntamente 

reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 66, de 19 de 

outubro de 2010 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”, 

no valor de R$ 12.410,00, para implantação de Centro de Acesso a Tecnologia 

para Inclusão Digital; 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 10 de 

novembro do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada a tratar o 

Senhor Presidente encerrou a sessão às 21:40 horas. Para constar, eu 

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

Presidente.  

 
 


