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ATA: Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2010, realizou-se a 6º 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. O Senhor Presidente convidou os vereadores
de Itariri/SP senhores Wilson, Arlindo e Jair, e o Sargento Zerbinatti para
adentrarem no Plenário. Foi feita a leitura da ata retificada da sessão do dia 10
de março de 2010, através de Requerimento Interno feito pelo edil Eliel
Camilo das Neves, foi colocada em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade pela edilidade. A seguir passou-se ao Expediente: Ofício nº
392/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei
nº 23, de 19 de abril de 2010 que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial”, e o Projeto de Lei nº 24 de 19 de abril de 2010 que “Dispõe sobre
abertura de crédito adicional suplementar”, foram lidos e encaminhados às
Comissões Competentes; Ofício nº 400/2010 de autoria do Senhor Prefeito
Municipal encaminha Projeto de Lei nº 25, de 22 de abril de 2010 que
“Autoriza cancelamento de Tributos e dá outras providências”, foi lido e
encaminhado às Comissões Competentes; Ofício nº 401/2010 de autoria do
Senhor Prefeito Municipal encaminha Projeto de Lei nº 26, de 22 de abril de
2010 que “Altera a Lei Municipal nº 1.157, de 03 de dezembro de 2009, que
autoriza o Poder Executivo do Município de Pedro de Toledo a celebrar
convênio de Cooperação com o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria de Saneamento e Energia”, foi lido e encaminhado às Comissões
Competentes; Ofício nº 415/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal
encaminha Projeto de Lei nº 27, de 22 de abril de 2010 que “Autoriza o Poder
Público Executivo a celebrar convênio de Cooperação com o Estado de São
Paulo, pela Secretaria de Saneamento Básico e Energia, delega as
competências de fiscalização e regulação, inclusive tarifária, dos serviços
públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário e
agência reguladora de saneamento e energia do Estado de São Paulo –
ARSESP, autoriza a celebração de contrato de programa com a Companhia de
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Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP para execução desses
e dá outras providências”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes;
Ofício nº 426/2010 de autoria do Senhor Prefeito Municipal encaminha
Projeto de Lei nº 28, de 27 de abril de 2010 que “Dispõe sobre a abertura de
crédito adicional suplementar”, foi lido, no qual o edil Valmir dos Santos
solicitou que o mesmo fosse pautado e colocado na Ordem do Dia, foi
colocado em votação, foi aprovado pelo Plenário por unanimidade pela
edilidade; Requerimentos nº s 11 e 12/2010 de autoria do edil Luiz de Lara
Dias, foram lidos, discutidos e submetidos à deliberação do Plenário, foram
aprovados por unanimidade pela edilidade. Indicações nº s 54, 55 e 56/2010
de autoria do nobre edil Valmir dos Santos, foram lidas, ciente a Casa
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº s 57, 58, 59, 60
e 69/2010 de autoria do nobre edil José Lopes de Souza, foram lidas, ciente a
Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 61/2010 de
autoria do nobre edil Ramalho Ferreira de Figueiredo, foi lida, ciente a Casa
(encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº s 62, 63 e
65/2010 de autoria do nobre edil Luiz de Lara Dias, foram lidas, ciente a Casa
(encaminham-se ao Chefe do Poder Executivo). Indicação nº 64/2010 de
autoria do edil José Fausto de Oliveira, foi lida, ciente a Casa (encaminha-se
ao Chefe do Poder Executivo). Indicações nº s 66, 67 e 68/2010 de autoria da
nobre vereadora Elizabete Silva, foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se
ao Chefe do Poder Executivo). O Partido dos Trabalhadores de Pedro de
Toledo encaminha Convite à esta Egrégia Casa de Leis, para prestigiar a 10ª
Festa do Trabalhador, a ser realizada no dia 01 de maio de 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, agradeceu pelo empenho da Sra. Solange e do Sr. André
em estar cadastrando todos os convênios provenientes das emendas
parlamentares no Sistema de Convênios adquiridos pelo PT e por outros
partidos; parabenizou o Sr. Prefeito por ter se esforçado juntamente com o
pessoal do Posto de Gasolina para resolver um problema de entupimento do
outro lado da pista; finalizou reforçando o convite para todos participarem do
10º Festa dos Trabalhadores realizada no dia 01 de maio em nossa cidade. A
vereadora Elizabete Silva fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos;
teceu comentários a respeito da precariedade das estradas rurais municipais;
aludiu sobre os benefícios (liberação do FGTS) que os funcionários públicos e
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a população em geral estão tendo com relação a cidade ter sido declarada
como “Calamidade Pública”, recurso esse conseguido pelo empenho do Poder
Executivo; comentou sobre a aprovação do Bolsa Aluguel para as pessoas que
tiveram as casas interditadas pela Defesa Civil; aludiu que esteve com o
Deputado Estadual Luciano Batista, onde o mesmo disponibilizou cerca de R$
200.000,00 para continuação da reforma da rodoviária. A vereadora Neide
Hipólito fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; citou que o Sr.
Prefeito tem sido alvo de muitas críticas, e a mesma se pergunta se ele
realmente merece, pois por experiência própria, sabe muito bem como é difícil
lidar com o povo; finalizou aludindo que cada um deve fazer a sua parte para
que todos cheguem a um objetivo comum. O edil José Lopes de Souza fez o
uso da palavra, aludiu sobre seu descontentamento com relação à
Administração do Poder Executivo; teceu comentários a respeito das
proposituras de sua autoria; comentou sobre a possibilidade de estar criando
uma Farmácia do Povo devido seus inúmeros benefícios e pediu auxílio para
os demais edis na concretização desse projeto. O edil Dourivaldo de Rosa
Moreira fez o uso da palavra, iniciou elogiando os vereadores Arlindo e Jair
de Itariri/SP pela trajetória e desenvoltura na Política; parabenizou a equipe do
PT – Partido dos Trabalhadores pela festividade do dia 01 de maio “Dia do
Trabalho”; teceu comentários a respeito da obra de pavimentação no 2º trevo
na Vila Sorocabana; comentou sobre o Postinho da Vila Sorocabana e o falso
anúncio da inauguração; aludiu sobre o mal atendimento de alguns
funcionários do Pronto Socorro, e pediu que o Diretor do Departamento de
Saúde tome as devidas providências; aludiu sobre o comportamento de alguns
vigias que não estão cumprindo suas funções devidamente; o edil solicitou ao
Senhor Presidente 5 minutos pela liderança do Partido, a qual o mesmo
concedeu, e então o edil Dourivaldo de Rosa Moreira continuou sua fala
agradecendo o Presidente da Associação de Bairros da Vila Sorocabana Sr.
Kleber, pelo convite para uma reunião que acontecerá no dia 01 de maio deste
ano; questionou o Diretor do Departamento de Saúde Dr. Francisco, a respeito
do funcionamento e fornecimento de remédios da Farmácia do Pronto Socorro
e, foi esclarecido pelo mesmo e em seguida, sugeriu que seja informado às
pessoas dos procedimentos para adquirir seus medicamentos nos casos em que
não houver condições financeiras para custear os mesmos. O edil Valmir dos
Santos fez o uso da palavra, agradeceu à presença de todos; parabenizou o
Sargento Zerbinatti pelo bom trabalho que vem fazendo na área de Segurança
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Pública e colocando ordem na nossa cidade; teceu comentários a respeito das
proposituras de sua autoria e dos outros edis; parabenizou o trabalho do edil
José Fausto de Oliveira pelo árduo esforço que tem tido na averiguação e
fiscalização das estradas rurais municipais; comentou que esteve nos bairros
de São Lourenço e São Lourencinho e o trabalho realizado nas estradas está
ficando muito bom; endossou as palavras do edil Dourivaldo de Rosa Moreira
com relação ao Postinho de Saúde da Vila Sorocabana; comentou sobre os
transtornos que a população está enfrentando com a reforma da rodoviária e
espera que a mesma termine o mais breve possível; aludiu a respeito da
necessidade de preencher as vagas existentes nos bairros para o cargo de
agente comunitário de saúde, pois, os que estão trabalhando estão
sobrecarregados não conseguindo dar conta pois o serviço está acumulado e
com isso quem sofre as conseqüências é a população; aludiu sobre as
imprudências cometidas por alguns motoristas do Pronto Socorro; finalizou
deixando registrado os parabéns ao Sr. Silvio pelo excelente trabalho que vem
realizando no site da Câmara. O edil Luiz de Lara Dias fez o uso da palavra,
agradeceu à presença de todos; parabenizou o trabalho que o Sargento
Zerbinatti vem realizando em nosso município; endossou as palavras do edil
Valmir dos Santos com relação as imprudências cometidas por alguns
motoristas do Pronto Socorro; teceu comentários a respeito das proposituras
de sua autoria; aludiu que esteve juntamente com o Sr. Prefeito em uma
reunião, onde pôde tratar de vários assuntos importantes para o município;
aludiu que recebeu um ofício da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo,
em resposta a um ofício encaminhado pedindo solução na eliminação do
mosquito pólvora, e o mesmo respondeu dizendo que as devidas providências
já estão sendo tomadas e que ainda não foi resolvido porque o problema não é
tão fácil. 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, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e
Agricultura conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao
Projeto de Lei nº 16, de 25 de fevereiro de 2010 que “Estabelece a política
municipal do Meio Ambiente, institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente 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 dispensada a leitura do referido projeto, foi
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discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). As Comissões de Justiça e
Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades
Privadas, Meio Ambiente e Agricultura conjuntamente reunidas examinando a
matéria referente ao 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”, 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,
Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio Ambiente e Agricultura
conjuntamente reunidas examinando a matéria referente ao Projeto de Lei nº
28, de 27 de abril de 2010 que “Dispõe sobre a 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 dispensada a leitura do referido projeto, foi
discutido e submetido à deliberação do Plenário, foi aprovado por
unanimidade pela edilidade (encaminha-se). O Senhor Presidente concedeu a
palavra ao vereador Arlindo de Itariri/SP. O vereador Arlindo fez o uso da
palavra, agradeceu a oportunidade concedida; aludiu sobre os conceitos da
democracia e a importância que cada edil tem no Legislativo e da honra em
estar participando desta Sessão.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 12
de maio do corrente ano ás 20:00 horas. Não havendo mais nada a tratar o
Senhor Presidente encerrou a sessão às 22:45 horas. Para constar, eu
Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.

