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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Ao primeiro dia do mês de setembro 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 35ª (trigésima-quinta) 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 das
atas da 34ª (trigésima-quarta) Sessão Ordinária e da 17ª (décima-sétima) Sessão Extraordinária
por unanimidade de votos dos vereadores, o Presidente coloca em votação as referidas atas que
são aprovadas por todos os vereadores. A secretária inicia a leitura das matérias em tramitação
ordinária: 1. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/14 de autoria da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Monteiro Lobato que o Presidente encaminhará às Comissões
competentes para análise e emissão de Parecer. O Presidente solicita aos vereadores a
leitura de suas proposições a serem deliberadas na Sessão: 1. Indicação nº 30/14 de autoria
dos Vereadores Maria das Gracias de Siqueira Leiva e João Francisco da Silva. 2.
Requerimentos nº 23/14, 24/14 e 25/14 de autoria dos Vereadores Maria das Gracias de
Siqueira Leiva e João Francisco da Silva. Em seguida, o Presidente convida os vereadores
inscritos como Oradores, para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra. Primeiro inscrito,
Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, inicia falando das reuniões da Prefeita, uma delas
com o Engenheiro Mostarda do DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgotos e
informa que o Rio Buquira ainda não foi dragado por decisão do próprio DAAE, mas nessa
reunião entraram em acordo e vão fazer a dragagem, porém o próximo passo é conseguir a
licença junto à CETESB. Outra reunião foi para discutir sobre os loteamentos irregulares do
município, dos quais, cinco estão em processo no Ministério Público. Informa que a situação é
crítica, mas o primeiro passo foi dado pela Prefeita e esses loteamentos vão virar comunidades
e serão atendidos com todos os serviços públicos. Ressalta que a responsabilidade maior é do
loteador que não seguiu as regras do Governo Federal. Diz que foi questionado sobre as obras
do cemitério, mas enquanto toma medidas jurídicas, a Prefeitura vai terminando as obras, até
porque, a colocação de manilhas não estava no contrato. Quanto ao Centro Cultural informa
que já estava previsto para ser feito em duas ou três fases. Por conta da queda das paredes
antigas, houve a urgência de construir novas paredes, o que levou ao replanilhamento da obra
que deverá ser aprovado pelo Estado para dar continuidade. Informa que a engenharia do
telhado está para ser entregue até outubro, portanto, dentro do prazo. O Vereador Luís
pergunta se ele já foi ao cemitério para ver as obras e o Vereador Jarbas responde que sim. Sem
mais, se despede. Em seguida, ocupa a Tribuna, a Vereadora Maria das Gracias de Siqueira
Leiva que inicia agradecendo ao Vereador Jarbas pelas informações prestadas e ressalta que os
vereadores estão cumprindo uma de suas funções que é a de fiscalizar. Fala sobre a Comissão
que foi formada na reunião com a Prefeita onde Prefeitura, Câmara e membros da comunidade,
se unirão para dar os primeiros passos na questão da regularização dos loteamentos. Diz que
muitos a tem inquirido sobre o Alpes do Buquira. Comenta sobre o ofício que enviou ao Banco
do Brasil solicitando armários e já houve resposta do SAC e do banco informando que vão ser
colocados. Com relação ao Festival de Literatura Infantil, espera que todos participem para
colaborar, prestigiar e agregar valores. Com relação ao carro que foi solicitado por ela e o
Vereador João, diz que há a necessidade que seja adequado para a área rural, um veículo quatro
por quatro. O Presidente Ailton faz um aparte e diz que sobre essa solicitação quer ouvir todos
os vereadores. Vamos conversar... A Vereadora Gracias continua e diz que esteve na reunião
com a CETESB juntamente com os vereadores João, Ailton e Donizeti. O Vereador Renato
faz um aparte e diz que a respeito da compra do carro pela Câmara, é contra, pois não vai
“pegar bem” para a Câmara e as estradas estão boas. Sugere que quando for necessário visitar
a zona rural, que seja emprestado o jipe da Prefeitura. O Vereador Jarbas diz que em relação à
compra desse veículo, as transações em órgãos públicos é difícil, mas na hora de trocar o
veículo atual que é para asfalto, vamos pensar num mais adequado às nossas estradas. A
Câmara não precisa ter dois veículos e como o colega Renato falou, vai ficar mal para a
Câmara. A Vereadora Gracias agradece e se despede. Em seguida, ocupa a Tribuna o
Vereador Edjelson Aparecido de Souza que inicia parabenizando a Prefeitura pelo V Festival
de Literatura Infantil, atualmente, um dos melhores eventos na cidade. Agradece a Prefeita
pela manutenção das Estradas do Zé Maria, da Gruta, Micheleto, Sombra e Água Fresca,
Matinada e do Descoberto. - Hoje a Prefeitura tem um ótimo operador: fez oito estradas em três
meses. Quanto à Câmara comprar outro carro não vê motivos e concorda com o colega Renato:
vai ficar mal para os vereadores. Quanto ao jornalzinho anônimo, acha um lixo e foi feito por
funcionários da Prefeitura que querem denegrir a imagem dos vereadores e da Prefeita. No
começo do mandato o sindicato vinha em todas as sessões, citei alguns erros e os indiciei no
Ministério Público, agora estão tendo que regularizar a situação. E tem um veiculo que está
sendo investigado, que os servidores nem sabem de sua existência e está para uso do Presidente
do Sindicato dos Servidores. Agradece à Vereadora Gracias que o inscreveu no curso do
Tribunal de Contas, pois os vereadores tem que saber o que estão fazendo. E diz que ficou feio
o vereador discutir com a Prefeita, tem que ir às pessoas certas! A Vereadora Gracias faz um
aparte e diz que esse curso do Tribunal de Contas, todos podem participar. O Vereador
Edjelson continua e diz que quanto às estradas, agora tem um funcionário que faz o serviço
para a Prefeitura e não favores. Sem mais, se despede. Findo o expediente, o Presidente coloca
em Discussão e Votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimentos nº 23/14,
24/14 e 25/14 de autoria dos Vereadores João Francisco da Silva e Maria das Gracias de
Siqueira Leiva: aprovados por todos os vereadores.
Findo o expediente e não havendo
mais nada a tratar, o Presidente convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que se
realizará no dia quinze de setembro, às dezenove horas. Declara encerrada a Sessão. Para
constar, Eu, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeira-secretária, lavrei a
presente Ata.
Sala das Sessões, 1º de setembro de 2014.
Vereador Ailton Rodolfo Martins
Presidente da Câmara
Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva
Primeira-secretária

