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ATA: Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2010, realizou-se a 14º 

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 Valmir dos 

Santos 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 883/2010 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 60, de 17 

de setembro de 2010, que “Altera a Lei Municipal nº 833, de 15 de dezembro 

de 2000”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; Ofício nº 

863/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei 

nº 59, de 15 de setembro de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito 

adicional especial” no valor de R$ 27.832,00 destinado a merenda escolar, foi 

lido e encaminhado à Ordem do Dia; Requerimento nº 31/2010 de autoria do 

edil Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lido, discutido e submetido à deliberação 

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

Requerimento nº 32/2010 de autoria do edil José Lopes de Souza, foi lido, 

discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Indicações nºs 123 e 124/2010 de 

autoria da nobre vereadora Neide Hipólito, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 125/2010 de 

autoria do nobre edil Dourivaldo de Rosa Moreira, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs 126 e 127/2010 

de autoria do nobre edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa 

(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nºs 128 e 

129/2010 de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a 

Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Terminado o expediente 

passou-se ao Temário Livre. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, 

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

aludiu sobre a reunião realizada nesta data na Câmara Municipal sobre o 

Censo do IBGE que está acontecendo na cidade. A vereadora Neide Hipólito 

fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; comentou sobre a Dra. 

Célia e seu irmão que desenvolvem um  excelente trabalho na Unidade Mista 
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de Saúde; aludiu também sobre outros bons profissionais em várias outras 

áreas; finalizou tecendo comentários a respeito das proposituras de sua 

autoria. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos, endossou as palavras do edil José Lopes de Souza com 

relação a reunião do IBGE – Censo, que foi realizado nesta Casa de Leis, onde 

foi exposto que até a presente data, já consta o cadastro de 7.000 moradores e, 

esse número deverá chegar até o mínimo de 10.190 moradores até o mês de 

novembro, pois caso contrário, o município terá uma diminuição do repasse 

do governo; solicitou ao Sr. Presidente que o mesmo encaminhe um ofício 

para o IBGE ou para a Empresa que vai efetuar as obras de duplicação da BR 

116, para saber se  em algum trecho da BR, nossa cidade é cortada, pois, em 

caso positivo, será um benefício muito grande para o município; comentou 

sobre os ofícios que encaminhou solicitando emendas parlamentares para o 

Orçamento de 2011, a fim de adquirir recursos para o município. O edil 

Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 

comentou sobre ótimo atendimento do AME de Praia Grande, onde a 

população de Pedro de Toledo está sendo atendida, o único problema que está 

ocorrendo é a condução; também reclamou do mal atendimento e a falta de 

educação dos funcionários da Unidade Mista de Saúde do nosso município e, 

aludiu que os funcionários estão precisando de cursos de capacitação para que 

tenham mais humanização para com as pessoas; comentou sobre as 

proposituras de sua autoria; aludiu sobre as estradas que estão deterioradas 

dificultando o tráfego e sobre o transporte escolar do município que está 

precário; parabenizou os professores pelas conquistas que vem realizando; 

comentou sobre a Av. Brasil que está ficando perigosa, pois está estreita, não 

dá para estacionar dois veículos e a qualquer hora poderá ocorrer um acidente; 

finalizou convidando a todos para prestigiar o campeonato de futsal. A 

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

comentou com indignação, a respeito da Unidade Mista de Saúde, pois até o 

presente momento não atingiu uma melhoria; comentou sobre a merenda 

escolar do município que é de boa qualidade; citou que o Sr. Prefeito está 

devagar, mas está trabalhando; parabenizou a todos os vereadores pelas 

campanhas que vem realizando e principalmente ao Sr. Presidente e deseja ao 

mesmo uma boa sorte. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o uso da 

palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou os membros da Comissão 

de Investigação – os edis Luiz de Lara Dias e José Lopes de Souza pelo 
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trabalho que vem realizando e aludiu sobre uma publicação mentirosa onde foi 

relatado que houve uma manobra com relação a oitiva que foi realizada pela 

CI, que não aconteceu devido ao atraso do denunciante; comentou sobre o 

estado precário em que se encontra a Unidade Mista de Saúde; aludiu sobre as 

proposituras de sua autoria, inclusive com relação às reclamações feitas pelos 

munícipes devido a falta de informações e a falta de educação do farmacêutico 

para com as pessoas; finalizou aludindo sobre o Requerimento de nº 31/2010 

de sua autoria. O edil Luiz de Lara Dias fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos; comentou sobre as obras do município que estão 

ocasionando transtornos aos munícipes devido è demora para conclusão da 

obra; comentou sobre o mal atendimento na Unidade Mista de Saúde, e, citou 

que é necessário capacitar esses funcionários; aludiu sobre a Comissão de 

Investigação marcada para às 10:00 horas que, devido o atraso do 

denunciante, foi aberta e fechada a sessão; citou que tudo o que está sendo 

feito está dentro da legalidade e na melhor transparência. 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 

Complementar nº 03, de 16 de agosto de 2010, que “Cria o emprego de 

Psicopedagogo e dá outras providências”, opinam favoravelmente pela 

matéria em tela. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação nominal 

o parecer, no 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 03/2010, ficando assim aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-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 59, de 15 de setembro de 2010 que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial”, 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 
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aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). A Comissão de 

Justiça e Redação, examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 59, de 

17 de novembro de 2009 que “Dispõe sobre o serviço voluntário no município 

de Pedro de Toledo e dá outras providências”, opina 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, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 

unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de Justiça e 

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

Social, Esporte e Turismo, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, 

Meio Ambiente e Agricultura, conjuntamente reunidas examinando a matéria 

referente ao Projeto de Lei nº 58, de 30 de agosto de 2010 que “Dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional suplementar”, no valor de R$ 1.254.255,00; 

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 06 de outubro do corrente 

ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente 

encerrou a sessão às 22:15 horas. Para constar, eu Secretário lavrei a presente 

ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

  
 


