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Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2010, realizou-se a 4º 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. O Senhor Presidente convidou o edil Valmir dos 
Santos para compor a Mesa devido a ausência do edil Dourivaldo de Rosa 
Moreira. Secretariaram os edis 1º Secretário Luiz de Lara Dias e o edil Valmir 
dos Santos, substituindo o 2º Secretário Dourivaldo de Rosa Moreira. Com a 
presença de 08 (oito) edis, ausente o edil Dourivaldo de Rosa Moreira. O 
Senhor Presidente deu início à sessão. O edil Luiz de Lara Dias solicitou a 
dispensa da leitura da ata da sessão anterior, 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 213/2010 de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 21, de 10 
de março de 2010 que “Dispõe sobre a inclusão do ensino de educação 
ambiental no currículo transversal das escolas da rede municipal e  dá outras 
providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; Indicações 
nº 35 e 36/2010 de autoria do nobre edil Luiz de Lara Dias, foram lidas, ciente 
a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 37/2010 
de autoria do nobre edil José Lopes de Souza, foi lida, ciente a Casa 
(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 38/2010 de autoria 
do nobre edil Valmir dos Santos, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao 
Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 39/2010 de autoria da nobre 
vereadora Neide Hipólito, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do 
Poder Executivo). Indicações nºs 40, 41, 42 e 43/2010 de autoria da nobre 
vereadora Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao 
Chefe do Poder Executivo). Indicações nº  44 e 45/2010 de autoria do nobre 
edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-
se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Congratulação nº 07/2010 de 
autoria da nobre vereadora Neide Hipólito, foi lida, discutida e submetida à 
deliberação do Plenário, foi aprovada por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-se). Moção de Pesar nº 08/2010 de autoria dos nobres edis Valmir 
dos Santos e Eliel Camilo das Neves, foi lida, discutida, na qual o edil Valmir 
dos Santos deixou registrado seus sentimentos e as condolências pelo 
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falecimento da Sra. Benedita de Lima Barboza, que era uma pessoa muito 
querida por todos e pediu para que seja oficializado aos familiares, foi 
submetida à deliberação do Plenário, e foi aprovada por unanimidade pela 
edilidade (encaminha-se). A Câmara Municipal de Bastos/SP encaminha 
Ofício nº02/2010, foi lido, ciente a Casa (arquive-se).  Ministério da Saúde 
encaminha liberação de recursos financeiros no valor de R$ 130.539,25, foi 
lido, ciente a Casa (arquive-se). Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome encaminha Demonstrativo de Pagamento no valor de R$ 
5.506,20, foi lido, ciente a Casa (arquive-se). Ministério da Educação 
encaminha liberação de recursos financeiros no valor de R$ 60.894,27, foi 
lido, ciente a Casa (arquive-se). Terminado o expediente passou-se ao temário 
livre. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, agradeceu à presença 
de todos; comentou sobre o Ofício que recebeu do Deputado Alex Manente, 
no qual encaminha resposta comunicando que o pedido sobre a retirada da 
tarifa da Telefônica já foi enviada para Brasília; finalizou tecendo comentários 
a respeito das proposituras de sua autoria. A vereadora Neide Hipólito fez o 
uso da palavra, comentou sobre a situação do município com relação as vias 
danificadas e aludiu que as máquinas já estão fazendo a recuperação das 
mesmas; comentou sobre as proposituras de sua autoria e aludiu que foi 
contemplada com 02 (duas) cadeiras de rodas doadas pelo Deputado Nelson 
Marquezelli, e que na ocasião, uma foi doada ao Pronto Socorro e a outra foi 
doada a um munícipe que estava necessitando. O edil Eliel Camilo das Neves, 
fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos, comentou que esteve 
juntamente com o Vice-Prefeito e o Presidente do PT, em uma reunião em São 
Paulo com o Deputado Federal Candido Vacaresa, o qual contemplou o 
município com R$ 100.000,00 para infra-estrutura, que foi muito bem vindo 
para o nosso município. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, 
agradeceu à presença de todos; comentou sobre a Moção de Congratulação nº 
07/2010 ao Sr. José Carlos de Lira e parabenizou o mesmo pela dedicação em 
desenvolver um trabalho com tanto amor; teceu comentários a respeito do 
cronograma da Campanha de Vacinação contra a Gripe Suína e solicitou ao 
Sr. Presidente que esse Cronograma também seja colocado na Câmara para 
que as pessoas que por aqui transitam possam ficar informadas; finalizou 
aludindo sobre o aniversário do município que será no dia 09 de abril. O edil 
José Fausto de Oliveira fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 
comentou que não fez nenhuma propositura porque as feitas anteriormente 
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ainda não foram atendidas pelo Sr. Prefeito; comentou sobre a cascalheira que 
já está liberada, mas não tem caminhões para transportar e a situação com 
relação aos mesmos está muito precária. O edil Valmir dos Santos fez o uso da 
palavra, comentou sobre as dificuldades encontradas no município como 
melhorias nas estradas rurais, a saúde, limpeza urbana, roçada, etc; endossou 
as palavras do edil José Fausto de Oliveira com relação ao cascalho e sobre a 
necessidade de se ter um conserveiro para fazer a conservação das estradas 
rurais; aludiu que devemos solicitar ao Sr. Prefeito quando será o término das 
obras na Av. São José, nas proximidades do Portal, devido este trecho estar 
muito perigoso, pois os carros estão andando em alta velocidade; comentou 
que esteve na residência do Sr. Silvio José Batista em seu aniversário, no qual 
parabenizou o mesmo pelo trabalho que vem realizando no site da Câmara, 
pois tudo o que tem acontecido nesta Egrégia Casa de Leis, tem sido 
documentado e exposto no site. Terminado o temário livre, passou-se o 
Intervalo Regimental. Reaberta a Sessão, passou-se à Ordem do Dia. A 
Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, 
examinando a matéria referente ao Projeto de Resolução nº 12, de 10 de março 
de 2010 que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de Toledo”, 
opina favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor Presidente colocou em 
discussão e votação o parecer, foi aprovado por unanimidade pela edilidade, 
foi dispensada a leitura do referido projeto, foi discutido e submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de 
Pedro de Toledo, examinando a matéria referente ao Projeto de Resolução nº 
13, de 10 de março de 2010 que “Concede Título de Cidadão Honorário de 
Pedro de Toledo”, opina favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor 
Presidente colocou em discussão e votação o parecer, foi aprovado por 
unanimidade pela edilidade, foi dispensada a leitura do referido projeto, foi 
discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). A Comissão de Justiça e Redação 
da Câmara Municipal de Pedro de Toledo, examinando a matéria referente ao 
Projeto de Resolução nº 14, de 10 de março de 2010 que “Concede Título de 
Cidadão Honorário de Pedro de Toledo”, opina favoravelmente pela matéria 
em tela. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação o parecer, foi 
aprovado por unanimidade pela edilidade, foi dispensada a leitura do referido 
projeto, foi discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 
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unanimidade pela edilidade (encaminha-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 17, de 01 de março de 2010 que “Dispõe sobre 
abertura de crédito adicional especial que especifica e dá outras providências” 
no valor de R$ 110.113,01, opinam favoravelmente pela matéria em tela. O 
Senhor Presidente colocou em discussão e votação o parecer, foi aprovado por 
unanimidade pela edilidade, foi dispensada 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, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência 
Social, Esportes e Turismo conjuntamente reunidas examinando a matéria 
referente ao Projeto de Lei nº 18, de 02 de março de 2010 que “Dispõe sobre 
abertura de crédito adicional especial” no valor de R$ 350.000,00, 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, discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi 
aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de 
Justiça e Redação e Finanças e Orçamento conjuntamente reunidas 
examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 19, de 02 de março de 
2010 que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar” no valor 
de R$ 22.000,00, opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor 
Presidente colocou em discussão e votação o parecer, foi aprovado por 
unanimidade pela edilidade, foi dispensada 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 14 de abril do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada a 
tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão às 21:50 horas. Para constar, eu  
Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 
Presidente.  
 
 
 


