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ATA: Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2010, realizou-se a 8º 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 das atas da sessão ordinária do dia 12.05.10 e da 
sessão extraordinária do dia 18.05.10, 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 
439/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei 
nº 44, 30 de abril de 2010 que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício 2011”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes; Ofício 
nº 500/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de 
Lei Complementar nº 01/2010, de 21 de maio de 2010 que “Altera os artigos 
04, 22, 25 da Lei Complementar nº 03 de 04 de dezembro de 1991, e dá outras 
providências”, no qual o edil José Lopes de Souza solicitou a quebra de 
urgência do projeto, foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 
unanimidade pela edilidade. Foi lido e encaminhado às Comissões 
Competentes; Ofício nº 509/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal 
encaminha Projeto de Lei nº 45/2010, de 21 de maio de 2010 que “Autoriza o 
Poder Executivo a implantar programa de Estágio e dá outras providências”, 
no qual o edil Dourivaldo de Rosa Moreira solicitou a quebra de urgência do 
projeto, foi submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por 
unanimidade pela edilidade. Foi lido e encaminhado às Comissões 
Competentes; Projeto de Resolução nº 15/2010 de autoria do nobre vereador 
Valmir dos Santos que “Concede Título de Cidadão Honorário de Pedro de 
Toledo”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Requerimentos 
nº s 14 e 16/2010 de autoria do edil José Lopes de Souza, foram lidos, 
discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram aprovados por 
unanimidade pela edilidade (encaminham-se). Requerimento nº s 15/2010 de 
autoria da nobre vereadora Neide Hipólito, foi lido, discutido e submetido à 
deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade 
(encaminha-se). Indicações nº s 80, 81 e 82/2010 de autoria do nobre edil 
Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 
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Poder Executivo). Indicações nº s 83, 84 e 85/2010 de autoria do nobre edil 
José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do 
Poder Executivo). Indicação nº 86/2010 de autoria da nobre vereadora 
Elizabete Silva foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Indicação nº 87/2010 de autoria do nobre edil Ramalho Ferreira 
de Figueiredo, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder 
Executivo). Moções de Congratulação nºs 08 e 09/2010 de autoria da nobre 
vereadora Elizabete Silva, foram lidas, discutidas e submetidas à deliberação 
do Plenário, foram aprovadas por unanimidade pela edilidade (encaminham-
se). Moção de Congratulação nº 10/2010 de autoria do nobre edil Valmir dos 
Santos, foi lida, discutida e submetida à deliberação do Plenário, foi aprovada 
por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O edil Luiz de Lara Dias 
solicitou para que fosse invertida a Ordem do Dia para o Expediente, a fim de 
fazer a entrega dos certificados do curso de Redação Oficial aos assessores, 
foi submetido á deliberação do Plenário, foi aprovado por unanimidade pela 
edilidade. Terminado o expediente passou-se à Ordem do Dia. Em pauta a 2ª 
Votação – Projeto de Emenda à Lei Orgânica 02/2010 de autoria do Sr. 
Prefeito que “Altera inciso e parágrafo do artigo 98 da LOM”, cuja votação foi 
nominal. Foi dispensada a leitura do referido projeto e passou-se a votação 
nominal a 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, Luiz de Lara Dias, e Ramalho Ferreira de Figueiredo, também 
votaram sim para a aprovação do Projeto de Emenda nº 02/2010, ficando 
assim aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). Terminado à 
Ordem do Dia, o Sr. Presidente deu início ao Temário Livre. A vereadora 
Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; iniciou 
justificando sua ausência na sessão extraordinária do dia 18.05.10; comentou a 
respeito da viagem que fez a Brasília e das boas parcerias realizadas; teceu 
comentários a respeito das proposituras de sua autoria; aludiu sobre o “Dia do 
Desafio”, onde o Coordenador de Esportes realizou várias atividades físicas; 
comentou sobre a Unidade de Saúde com relação ao mal atendimento e a falta 
de capacidade de alguns profissionais. A vereadora Neide Hipólito fez o uso 
da palavra, agradeceu à presença de todos; endossou as palavras da vereadora 
Elizabete Silva com relação a Unidade de Saúde; comentou sobre os 
convênios liberados ao município, onde já está sendo iniciados alguns 
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benefícios tais como: limpeza do campo de areia, roçada, etc; aludiu sobre as 
reclamações dos moradores e as dificuldades de vários bairros no âmbito em 
geral. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de 
todos; teceu comentários a respeito dos avanços que estão ocorrendo no 
município tais como: roçadas, recuperação das estradas, limpeza pública, etc; 
aludiu sobre as estradas do Braço do Meio e Piririca que se encontram 
intransitáveis; comentou sobre as proposituras de sua autoria; deixou 
registrado os parabéns à funcionária desta Egrégia Casa de Leis Sra. Ana 
Maria, pelo curso de Redação Oficial dado aos assessores e aludiu sobre a 
importância de ministrar cursos de capacitação profissional aos funcionários 
públicos. O edil Eliel Camilo das Neves, fez o uso da palavra, agradeceu à 
presença de todos, comentou sobre a liberação de verba para o município 
através do Senador Aloísio Mercadante; aludiu sobre os problemas na área da 
saúde; comentou sobre uma confraternização no qual participou juntamente 
com o Sr. Prefeito, os demais edis desta Casa e funcionários da Prefeitura; 
teceu comentários a respeito de uma reunião onde compartilhou ao lado da 
vereadora Neide Hipólito e do Secretário do Meio Ambiente de São Paulo, 
onde foi discutido sobre a situação dos moradores do Parque Ambiental, no 
qual o governo mostra interesse em querer resolver o problema; aludiu que 
esteve com o Coordenador de Esportes no bairro da Piririca no Dia  do 
Desafio e foi muito gratificante. O edil José Lopes de Souza fez o uso da 
palavra, endossou as palavras da vereadora Elizabete Silva com relação ao mal 
atendimento na Unidade Mista de Saúde; comentou sobre as proposituras de 
sua autoria e finalizou parabenizando a funcionária Ana Maria pelo curso de 
Redação Oficial dado aos assessores. O edil Dourivaldo de Rosa Moreira fez o 
uso da palavra, comentou sobre a Indicação nº 82/10 de autoria do edil Valmir 
dos Santos e sobre a Indicação nº 87/10 de autoria do edil Ramalho Ferreira de 
Figueiredo; aludiu sobre as obras do município que iniciaram e ainda não 
foram concluídas tais como: concha acústica, postinho da Vila Sorocabana, 
etc; comentou sobre a Unidade de Saúde com relação ao mal atendimento, a 
falta de medicamentos e equipamentos; explanou sobre a permanência 
máxima na fila do banco e solicitou que a Lei seja cumprida; parabenizou a 
funcionária Ana Maria pela iniciativa de ministrar o curso de capacitação aos 
assessores; aludiu sobre a situação irregular dos táxis no município. O edil 
Luiz de Lara Dias fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; 
comentou sobre o Requerimento nº 13/10 da sessão passada com relação a 



 

 

Câmara Municipal de Pedro de Toledo 
Estado de São Paulo 

“Brucelose” (doença bovina), onde haverá uma reunião com o Engenheiro 
Eduardo (Casa da Agricultura de Pedro de Toledo/SP) e o Engenheiro Paulo 
de Itariri/SP; citou que em breve o Sr. Prefeito estará fazendo uma 
reestruturação salarial dos funcionários; comentou sobre a obra de 
reurbanização da Av. Brasil até o Banco Nossa Caixa/Banco do Brasil; 
requereu um ofício especial solicitando o projeto da obra da reurbanização da 
Av. Brasil; aludiu sobre o curso de capacitação comerciária do SEBRAE que 
será ministrado em nossa cidade; explanou sobre a carência de verba no 
Departamento de Esportes do município, onde o mesmo não tem tido nenhum 
tipo de incentivo. O Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente Sr. Luiz 
de Lara Dias para que conduzisse os trabalhos da Casa para poder fazer o uso 
da palavra. O edil Ramalho Ferreira de Figueiredo fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos, teceu comentários a respeito das condições 
precárias do Pronto Socorro e aludiu que tem que chamar o Chefe do 
Executivo para uma reunião para que juntos possam resolver os problemas, 
pois não podemos deixar que continue deste jeito, porque há vidas em risco; 
endossou as palavras do edil Luiz de Lara Dias com relação à carência no 
Departamento de Esportes e fez alguns esclarecimentos a respeito das verbas 
que são destinadas a esse Departamento; explanou também, com relação à 
reurbanização da Av. Brasil e solicitou que os edis fiscalizem para que a obra 
comece e termine para que não traga mais transtornos à população; finalizou 
parabenizando todos os funcionários e vereadores pelo empenho que vem 
tendo com relação a esta Casa e em especial a funcionária Sra. Ana Maria pelo 
esforço e dedicação em ministrar um curso de capacitação aos assessores. 
Terminado o Temário Livre e não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e convidou-os para a próxima 
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 09 de junho do corrente ano ás 20:00 
horas.  O Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:30 horas. Para constar, eu 
Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor 
Presidente.  
 
  


