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ATA: Aos vinte e três dias do mês de junho de 2010, realizou-se a 10º 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 das atas da sessão ordinária do dia 09.06.10 e da sessão 

extraordinária do dia 18.06.10, foram submetidas à deliberação do Plenário, 

foram colocadas em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade 

pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Ofício nº 580/2010 de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 47, 17 de 

junho de 2010 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”, 

foi lido, no qual o edil Eliel Camilo das Neves solicitou que o projeto fosse 

colocado na pauta da Ordem do Dia, foi submetido à deliberação do Plenário, 

foi aprovado por unanimidade pela edilidade; Ofício nº 587/2010 de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 48/2010, de 21 de 

junho de 2010 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”, 

no qual o edil Valmir dos Santos solicitou que o projeto fosse colocado na 

pauta da Ordem do Dia, foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado 

por unanimidade pela edilidade; o mesmo ofício encaminha também o Projeto 

de Lei nº 49/2010, de 21 de junho de 2010 que “Dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial”, no qual a vereadora Elizabete Silva solicitou que o 

projeto fosse colocado na pauta da Ordem do Dia, foi submetido à deliberação 

do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade. Emenda à Lei 

Orgânica nº 03, de 18 de junho de 2010 que “Altera o inciso III e o parágrafo 

primeiro do art. 98 da Lei Orgânica Municipal”, foi lido e encaminhado às 

Comissões Competentes; Projeto de Lei nº 50, de 23 de junho de 2010 de 

autoria dos senhores vereadores que “Institui o Jatobá como árvore símbolo do 

município de Pedro de Toledo e dá outras providências”, foi lido e 

encaminhado às Comissões Competentes; Ofício nº 105/2010 – Encaminha à 

Comissão de Saúde a reclamação anexa, foi lido e encaminhado às Comissões 

Competentes; Ofício nº 106/2010 – Encaminha à Comissão de Obras a 

reclamação anexa, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; 

Representação de infração Política Administrativa contra o Prefeito 

Municipal, foi lido e encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. 
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Requerimento nº 20/2010 de autoria dos vereadores Elizabete Silva, 

Dourivaldo de Rosa Moreira e Neide Hipólito, foi lido, discutido e submetido 

à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 

(encaminha-se). O edil José Lopes de Souza requereu que fosse elaborado um 

ofício ao Sr. Prefeito pedindo o memorial descritivo da obra da Rua Wilson 

Pereira (Rio do Peixe). Requerimento nº 21/2010 de autoria de todos os 

vereadores, foi lido, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 

aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 

22/2010 de autoria do edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lido, discutido 

e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 

edilidade (encaminha-se). Requerimento nº 23/2010 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 

96/2010 de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa 

(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 97/2010 de autoria 

da nobre vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicações nº s 98, 99 e 100/2010 de autoria da 

nobre vereadora Elizabete Silva foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 

Chefe do Poder Executivo). Indicações nº s 101, 102 e 103/2010 de autoria do 

nobre edil José Fausto de Oliveira, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se 

ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Aplauso e Congratulação nº 13/2010 

de autoria do nobre edil Luiz de Lara Dias, 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. A 

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

comentou sobre uma menção que fez na sessão passada com relação a um 

recurso para aquisição de um caminhão de lixo coletivo para o município, 

onde, no dia 28/06/2010 será realizada a licitação para compra do mesmo; 

aludiu que o município será contemplado com mais um transporte escolar; 

finalizou explanando sobre uma representação pública de infração político 

administrativo protocolada nesta Egrégia Casa de Leis, contra o Senhor 

Prefeito Municipal, na qual a vereadora manifestou seu apoio e foi em defesa 

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

presença de todos; teceu comentários a respeito das estradas de São Lourenço 

e São Lourencinho que ficaram ótimas, isso devido o bom trabalho de obras 

feito pela CODASP, portanto, agora, será necessário dar uma atenção especial 
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para as estradas mais próximas da cidade; parabenizou o edil Luiz de Lara 

Dias pela Moção de Aplauso e Congratulação de nº 13/2010; explanou sobre o 

Projeto de Lei nº 49/2010 que dispõe sobre reforma e ampliação de unidade 

escolar, essa verba vai beneficiar muito as escolas do município. O edil Eliel 

Camilo das Neves, fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, 

comentou sobre o Projeto de Lei nº 50/2010 de sua autoria, que foi um pedido 

do ex-vereador Adilson José Costa Oliveira; aludiu sobre algumas liberações 

de verbas conseguidas para o município, nas quais algumas delas foram 

adquiridas pelo esforço e dedicação do Senhor Prefeito Municipal. 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, Esportes 

e Turismo, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e 

Agricultura, conjuntamente reunidas na Câmara Municipal de Pedro de 

Toledo, examinando a matéria referente ao Projeto de Lei Complementar nº 

01, de 21 de maio de 2010 que “Altera os artigos 04, 22 e 25 da Lei 

Complementar nº 03, de 04 de dezembro de 1991 e dá outras providências”, 

opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor Presidente suspendeu 

à sessão por cinco minutos. Reaberta a sessão deu-se continuidade aos 

trabalhos. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação nominal o 

parecer, no qual o edil Luiz de Lara Dias solicitou Vista do Projeto, o qual foi 

submetido à deliberação do Plenário, foi rejeitado por unanimidade pela 

edilidade. O Senhor Presidente deu continuidade à discussão e votação 

nominal do parecer, nos quais os edis: Valmir dos Santos, votou sim; 

Elizabete Silva, votou sim, José Lopes de Souza, votou sim; José Fausto de 

Oliveira, votou sim; Eliel Camilo das Neves, votou sim; Neide Hipólito, votou 

sim, Dourivaldo de Rosa Moreira, votou sim e,  Luiz de Lara Dias, votou sim, 

foi aprovado em 1º turno por unanimidade pela edilidade. 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 44, de 30 de abril de 2010 que “Dispõe 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011 e dá outras 

providências”, e Projeto de Lei nº 47, de 17 de junho de 2010 que “Dispõe 

sobre abertura de crédito adicional suplementar” no valor de R$ 550.000,00, 
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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 conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto 

de Lei nº 45, de 21 de maio de 2010 que “Autoriza o Poder Executivo a 

implantar Programa de Estágio e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 48, 

de 21 de junho de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar” no valor de R$ 60.000,00 para aquisição de veículo e Projeto de 

Lei nº 49, de 21 de junho de 2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito 

adicional especial” no valor de R$ 589.000,00 para reforma e ampliação de 

unidade escolar, 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 conjuntamente reunidas examinando 

a matéria referente ao Projeto de Lei nº 46, de 07 de junho de 2010 que “Fica 

instituído o Programa de Recuperação Fiscal Municipal – REFIS, 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). 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 04 de agosto 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.  
 


