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ATA: Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2010, realizou-se a 18º 

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 Eliel 

Camilo das Neves 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. Em razão das matérias 

Orçamentárias, o expediente terá duração de 30 minutos de acordo com o 

artigo 226 do Regimento Interno. Passou-se ao Expediente: Ofício nº 

1044/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de 

Lei nº 69, de 22 de outubro de 2010 que “Dispõe sobre abertura de Crédito 

Adicional Suplementar”, foi lido e encaminhado à Ordem do Dia; Indicação nº 

147/2010 de autoria do nobre edil Eliel Camilo das Neves, foi lida, ciente a 

Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 148/2010 de 

autoria da vereadora Elizabete Silva, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao 

Chefe do Poder Executivo).  Moção de Pesar nº 25/2010 de autoria da nobre 

vereadora Elizabete Silva, foi lido, discutido e submetido à deliberação do 

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

nº 1005/2010 da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, que encaminha 

resposta referente ao Requerimento de nº 31/2010, foi lido, ciente a Casa 

(arquive-se). Terminado o expediente passou-se ao temário livre. O edil Eliel 

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

comentou que esteve na Assembléia Legislativa e também em um Congresso 

na cidade de Guarulhos, em debate com os deputados a fim de solicitar 

equipamentos para o Postinho da Vila Sorocabana; aludiu sobre uma verba de 

R$ 100.000,00 doada pelo Deputado Devanir Ribeiro, para ser empregado nas 

obras de infra-estrutura e, está verificando as prioridades para que esse 

dinheiro seja bem investido; fez uma leitura sobre uma denúncia protocolada 

na Prefeitura, feita pela Sra. Nulcinéia Tavares da Silva, referente a obra de 

calçamento da Av. Brasil. O edil José Lopes de Souza, fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos, comentou sobre a obra de calçamento na Av. 

Brasil, aludiu que a maior parte dos problemas são de responsabilidade do 

engenheiro; explanou sobre a obra das estradas vicinais na qual a estrada do 
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bairro Manoel de Nóbrega já iniciou as obras sendo que não foi incluída na 

licitação e as outras estradas que já foram licitadas ainda não foram iniciadas; 

outro problema, são várias obras que foram iniciadas e até a presente data não 

foram concluídas; finalizou aludindo sobre a garantia das obras de 

pavimentação. A vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à 

presença de todos; comentou que participou no dia 17 de novembro do 

corrente ano, da Audiência Pública que foi realizada no átrio da Câmara 

Municipal e, lamentou que o público não estava presente para poder participar 

e ficar  informado dos acontecimentos; aludiu que no dia 25 de novembro 

também do corrente ano, haverá um movimento no nosso país contra a 

violência à mulher; finalizou parabenizando o funcionário desta Casa Sr. 

Edenilson pelo seu aniversário. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, 

agradeceu à presença de todos; comentou sobre a estrada de Manoel de 

Nóbrega, que não estava contemplada na licitação para ser executada, mas 

devido a um resíduo (sobra) anterior, será aproveitado para fazer a mesma; 

aludiu sobre o IBGE na qual parabenizou toda a equipe do Censo 2010, onde 

o nº de habitantes na cidade aumentou para 10.244 (dez mil e duzentos e 

quarenta e quatro); comentou sobre o Campo da Vila Sorocabana que se 

encontra abandonado e a população solicita que seja realizado um campeonato 

no local; endossou as palavras dos edis referente ao calçamento da Av. Brasil; 

parabenizou o funcionário desta Casa Sr. Edenilson pelo seu aniversário. O 

edil Luiz de Lara Dias fez o uso da palavra, endossou as palavras dos edis com 

relação à obra de calçamento na Av. Brasil, aludiu que é necessário adequar a 

canalização para que a água possa escoar normalmente, finalizou comentando 

que o projeto em si é muito bom e a cidade vai ficar muito bonita. 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, 

comentou sobre a obra de pavimentação da estrada de Manoel da Nóbrega na 

qual está ficando muito bonita; comentou sobre a obra do Postinho da Vila 

Sorocabana que precisa ser concluída; e também aludiu sobre o campo do 

referido bairro que necessita de manutenção; endossou as palavras dos edis  

referente ao transtorno causado pelas obras do calçamento da Av. Brasil; 

finalizou convidando todos os edis para participarem do evento Cria Criança 

que se realizará na escola municipal das Três Barras, no dia 26 de novembro 

do corrente ano. Terminado o temário livre, passou-se ao Intervalo 

Regimental. Reaberta a sessão, passou à Ordem do Dia. As Comissões de 
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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 61, de 29 de setembro de 2010 que 

“Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Pedro de Toledo para o 

exercício de 2011”, e Projeto de Lei nº 62, de 29 de setembro de 2010 que 

“Que trata da Revisão Geral na Estrutura Orçamentária e nas metas, ações 

previstas no anexo do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

aprovada para o exercício de 2011 a 2013”, opinam favoravelmente pelas 

matérias em tela com suas respectivas emendas aditivas. O Senhor Presidente 

colocou em discussão e votação os pareceres, foram aprovados por 

unanimidade pela edilidade, foi dispensado a leitura dos referidos projetos, 

foram discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por 

unanimidade pela edilidade (encaminham-se). A Comissão de Justiça e 

Redação, examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº 55, de 18 de 

junho de 2010 que “Dispõe sobre a intensidade máxima permitida na difusão 

de sons e ruídos através de veículos automotores 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, 

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, 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 

69, de 22 de novembro de 2010 que “Dispõe sobre abertura de Crédito 

Adicional Suplementar”, 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, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência 

Social, Esporte e Turismo conjuntamente reunidas, examinando a matéria 

referente ao Projeto de Lei nº 63, de 06 de outubro de 2010 que “Dispõe sobre 

a criação de cadastro municipal dos usuários de medicamento de uso  contínuo 

de controle especial”, opinam favoravelmente pela matéria em tela. O Senhor 
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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 08 de dezembro 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.  
 

 

 


