ATA: Aos três dias do mês de julho de 2013, realizou-se a 11º Sessão
Ordinária do 1º ano Legislativo da 16º Legislatura da Câmara Municipal de
Pedro de Toledo regimentalmente convocada para ás 19h00 na Avenida
São José, 571, Centro – Pedro de Toledo/SP. Presidiu os trabalhos Senhor
Presidente Paulo Eduardo Alves Ferreira. Secretariaram os edis 1º
Secretário Valmir dos Santos e 2º Secretário Sergio Shindin Tawata. Com a
presença total da edilidade. O Senhor Presidente deu início à sessão. A
vereadora Débora Cristiane de Almeida solicitou a dispensa da leitura das
atas das sessões anteriores, foram submetidas à deliberação do Plenário,
foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente:
Ofício nº 175/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha
Projeto de Lei nº 37, de 28 de junho de 2013 que “Dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de Pedro de Toledo, para o período de 2014 a
2017”, foi lido e encaminhado às Comissões Competentes. Ofício nº
177/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal que encaminha Projeto
de Lei nº 38, de 28 de junho de 2013 que “Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o
exercício financeiro de 2014, e dá outras providências”, foi lido e
encaminhado às Comissões Competentes. Terminado o expediente passouse ao Temário Livre. O edil Valmir dos Santos fez o uso da palavra, iniciou
perguntando aos demais edis sobre o que foi resolvido na reunião para
tratar sobre a questão do aterro sanitário e, ressaltou que esse projeto deve
ser bem estudado; solicitou ao Sr. Presidente que elabore um requerimento
em nome dele, e dos edis Sivaldo Miguel dos Santos e José Roberto
Esteves, pedindo ao executivo que arrume a estrada de Manoel de Nóbrega
com urgência, pois está intransitável. A vereadora Débora Cristiane de
Almeida fez o uso da palavra, respondeu a pergunta do edil Valmir dos
Santos com relação ao aterro sanitário, a mesma explanou que foi feita uma
Comissão entre os munícipes e líderes de bairros, para estarem propondo
outras soluções para o referido problema; reforçou que estradas rurais e
vicinais necessitam de manutenção com urgência. O edil Sivaldo Miguel
dos Santos fez o uso da palavra, solicitou que o Senhor Presidente
intervenha junto ao transporte municipal (vans), pois as mesmas não estão
cumprindo os horários estabelecidos durante as férias escolares; endossou
as palavras dos demais edis com relação à precariedade das estradas
municipais. O edil José Lopes de Souza fez o uso da palavra, fez um
requerimento verbal, pedindo ao Sr. Presidente que solicite ao Poder

Executivo, o contrato de licitação do transporte escolar do município,
especificando as rotas e quilometragens. O edil Dourivaldo de Rosa
Moreira fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; aludiu sobre o
resultado da reunião para tratar sobre o aterro sanitário, no qual a
responsabilidade foi dividida com a população e, juntos vamos decidir o
que será melhor para a cidade. A vereadora Neide Hipólito fez o uso da
palavra, endossou as palavras do edil Dourivaldo de Rosa Moreira com
relação à reunião e pediu que o Sr. Presidente dê uma atenção especial para
a Rua Água Fria, no bairro da Vila Sorocabana. O edil Sergio Shindin
Tawata fez o uso da palavra, agradeceu a presença de todos; parabenizou a
postura dos demais edis perante a polêmica do Projeto de Lei nº 31/13 que
trata sobre o aterro sanitário, e, aludiu que se sente honrado em participar
de um grupo tão atuante, que busca, vai atrás e faz as coisas acontecerem,
visando sempre o melhor para o município e, ressaltou a participação do
povo que é de suma importância e define os rumos que devemos tomar. O
Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente Sr. José Roberto Esteves,
para que ocupe o seu lugar para poder fazer o uso da tribuna. O edil Paulo
Eduardo Alves Ferreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de
todos; deixou um agradecimento à funcionária Viviane pelos serviços
prestados a esta Casa de Leis e em especial a minha assessoria; aludiu
sobre a elaboração do Projeto para aumento do salário dos funcionários
desta Casa; convidou a todos para a Audiência Pública para tratar sobre a
LDO e PPA, que será realizada no dia 12 de julho do corrente ano às 10:00
horas no átrio da Câmara Municipal; explanou sobre o artigo 119 do
Regimento Interno, onde diz que a LDO deve ser aprovada antes do recesso
do 1º período do ano da posse. Terminado o temário livre, e não havendo
matéria para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia
17 de julho do corrente ano ás 19h00. O Senhor Presidente encerrou a
sessão às 19h35min. Para constar, eu Secretário lavrei a presente ata que
vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

