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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dezenove horas, no Plenário
26 de Abril – Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sob a presidência do
Vereador Ailton Rodolfo Martins, tem início a 29ª (vigésima-nona) Sessão Ordinária da 16ª
(décima-sexta) Legislatura. A secretária Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, faz a
verificação da presença dos vereadores: todos presentes. O Presidente declara aberta a Sessão. A
secretária procede à leitura de um trecho da Bíblia como é costume da Casa e a seguir é realizada a
execução do Hino Nacional. Depois de dispensada a leitura da ata da 28ª (vigésima-oitava) Sessão
Ordinária por unanimidade de votos dos vereadores, o Presidente coloca em votação a referida Ata
que é aprovada por todos os vereadores. A secretária inicia a leitura das matérias em tramitação
ordinária: 1. Ofício nº 230/2014 de autoria da Prefeita Municipal. 2. Pareceres emitidos pelas
Comissões quanto aos Projetos a serem apreciados na presente Sessão. 3. Projetos de Lei do
Executivo nº 13, 14 e 15/14 de autoria da Prefeita Municipal. O Presidente informa que
encaminhará os referidos projetos às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer. Em
seguida, os vereadores procedem à leitura de suas proposições a serem deliberadas: 1. Indicação nº
14/14 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 2. Indicações nº 15, 16 e 17/14 de autoria
do Vereador José Donizeti Pereira. 3. Requerimentos nº 13, 14 e 15/14 de autoria do Vereador
Carlos Renato Prince. O Presidente convida os vereadores inscritos como Oradores para ocupar a
Tribuna. Pela ordem de inscrição, após solicitar ao vice-presidente que ocupe seu lugar à Mesa,
inicia a oratória o Vereador Ailton Rodolfo Martins falando do descontentamento dos motoristas
com relação ao projeto de aumento de salário da categoria, pois o valor continua muito baixo.
Informa a todos que o Projeto de criação de cargo de assessor jurídico foi retirado pela Prefeita.
Ressalta que sempre fez sessões extraordinárias para ajudar na aprovação dos projetos da Prefeita,
para que o município não pare. Afirma que, como presidente da Câmara sempre vai trabalhar dentro
da lei, não adianta pressioná-lo. Sugere que a sessão extraordinária fique marcada para quarta-feira.
Aproveita para cobrar o Secretario Aleandro, presente à sessão, sobre as melhorias na quadra de
esportes do Bairro São Benedito e verificar um vazamento da fossa que se encontra na área do
parque infantil. O Vereador João comenta que agora existe a rede de esgotos. O Vereador Ailton
diz que fez o projeto para soltar o esgoto no rio, mas vai esperar a Prefeitura ligar a fossa à rede de
esgoto. Diz que pediu várias vezes para a Prefeitura retirar a placa que indica envio de verba para a
cobertura da quadra de esportes do bairro São Benedito, o que não vai acontecer, pois a verba se
perdeu. Então pede ao Secretário para retirar a placa. Agradece-o pela poda da grama e pede que
devolva a rede da quadra que lhe foi emprestada. E cobra também a colocação de um alambrado na
quadra para evitar que as bolas caiam na escola e quebre os vidros. Sem mais, se despede. Em
seguida, a Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva ocupa a Tribuna e inicia falando
sobre a Marcha de Prefeitos em Brasília, evento do qual participou juntamente com a Prefeita
Daniela, diz que trouxe a pauta discutida e a Carta do evento, uma síntese do que aconteceu por lá.
Diz que esse movimento existe há muitos anos e que as dificuldades dos pequenos municípios
precisam ser olhadas com outro foco, daí a necessidade da participação de prefeitos e vereadores de
todo o país. O fato é a necessidade de aumentar os recursos do município. Parabeniza aos prefeitos
e vereadores do país. Informa ainda que esteve hoje, na reunião da Região Metropolitana e a ata
está disponível na secretaria da Câmara. Sem mais, se despede. A seguir, passa à oratória, o
Vereador Carlos Renato Prince que inicia falando sobre o Projeto de Crédito Suplementar de um
milhão e duzentos e cinquenta mil reais: gostaria que a Prefeita citasse o nome dos deputados que
enviaram cada verba, pois muita gente não sabe. Vieram verbas dos Deputados Hélio Nishimoto,
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Alexandre da Farmácia, Vaz de Lima, Samuel Moreira, Boldim e Junge Abe. Acrescenta que dá
trabalho para conseguir as verbas, acha justo citar os nomes. Agradece ao Secretário Aleandro por
ter arrumado a estrada do Trabiju, por ter retirado de lá a máquina que estava quebrada e por ter
consertado o caminhão. Quanto à reforma do Centro Cultural, acha que houve falta de estudos, pois
a parede de taipa foi demolida para dar lugar à outra de tijolos baiano. Diz que parte da história da
cidade e um patrimônio cultural foram destruídos. Deveriam ter mantido as características
originais, assim como o Joao Bueno manteve o Paço Municipal. Em São Luiz do Paraitinga foram
feitos estudos para a preservação do patrimônio histórico. A respeito do aumento do salário dos
motoristas, acha pouco. Sugere à Prefeita a criação de uma bonificação aos motoristas que cuidarem
dos veículos pelos quais são responsáveis, pois tem motoristas bons, mas tem umas “porcarias”
também, que detonam os carros que dirigem. Sem mais, encerra a oratória. Findo o expediente, o
Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimentos
nº 13, 14 e 15/14 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovados por todos os
vereadores. Coloca em Primeira Discussão e Primeira Votação o Projeto de Lei do Executivo
nº 10/14 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o
expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente convida os vereadores e demais presentes
a participarem das Audiências Públicas para Discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2015; Demonstração e Avalição das Metas Fiscais referente ao primeiro quadrimestre
de 2014 e Discussão do Projeto de Lei do Executivo n 13/14, que serão realizadas no dia vinte e
sete de maio, a partir das dezoito horas, no Plenário da Câmara Municipal. E convoca os vereadores
para a próxima Sessão Ordinária que se realizará no dia dois de junho, às dezenove horas. Declara
encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeirasecretária, lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2014.
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