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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTEIRO LOBATO.
Aos três dias do mês de fevereiro 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 22ª (vigésima-segunda) 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. O Presidente coloca em votação a dispensa da leitura da Ata da 21ª
(vigésima-primeira) Sessão Ordinária e das Atas da 11ª (décima-primeira), 12ª (décima-segunda) e
13ª (décima-terceira) Sessões Extraordinárias: dispensa aprovada por unanimidade. Em seguida,
coloca em votação as referidas Atas que são aprovadas por unanimidade. O Presidente solicita à
secretária a leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões quanto aos Projetos a serem apreciados
na Sessão. Após, solicita aos vereadores a leitura de suas proposituras a serem apreciadas na
Sessão: 1. Indicações nº 01/14 de autoria do Vereador João Francisco da Silva. 2. Indicações
nº 02/14 e 03/14 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira 3. Indicações nº 04/14 e 05 /14
de autoria dos Vereadores Leandro Jesus da Costa, José Donizeti Pereira e Luís Pereira de
Melo Filho. 4. Requerimento nº 01/14 de autoria do Vereador João Francisco da Silva. 5.
Requerimentos nº 02/14, 03/14 e 04/14 de autoria dos Vereadores Leandro Jesus da Costa,
José Donizeti Pereira e Luís Pereira de Melo Filho. 6. Projetos de Lei do Executivo nº 03/14,
04/14 e 05/14 de autoria do Prefeito Municipal em exercício, Andrejs Ceruks, lidos pela
secretária. O Presidente informa que encaminhará os referidos projetos às Comissões competentes
para análise e emissão de Parecer. Em seguida, convida os vereadores inscritos como Oradores para
fazerem uso da palavra conforme determina o Regimento Interno. O primeiro inscrito Vereador
Leandro Jesus da Costa cumprimenta a todos e inicia solicitando ao Presidente encaminhamento
de oficio à empresa de ônibus Cidade Natureza, pois o que vem acontecendo no transporte coletivo
é uma vergonha. - Devemos intervir, antes que se percam vidas! E a Prefeita está conosco nessa
reivindicação. Outra coisa, uma noticia muito boa: conseguimos setenta e seis mil reais para investir
em carro adaptado e outros equipamentos para a saúde que está precisando urgente de melhorias. O
carro adaptado vai ajudar bastante. Sem mais, se despede. Próximo a ocupar a Tribuna, Vereador
Edjelson Aparecido de Souza, cumprimenta a todos e inicia desejando a todos um feliz 2014 nessa
que é a primeira sessão do ano e diz: - Com certeza esse ano vai ser mais trabalhado, pois é ano de
eleição. Uma boa notícia vinda através do Vereador Leandro: não importa qual deputado ou partido,
se veio do Deputado Alexandre da Farmácia ou Padre Afonso Lobato, mas que não venha só na
época das eleições para apoiar candidatos. Quanto ao transporte coletivo, cada empresa que entra
fala que só tem prejuízos, mas ninguém “larga o osso”. Parabenizo o Aleandro que está abraçando
mais uma secretaria, a de Serviços Municipais. O nosso maior problema são as estradas rurais e a
limpeza. Quero agradecer por ter colocado o alambrado na quadra do Bairro dos Souzas e estamos
cobrando para a quadra do Bairro São Benedito, pois o esporte é o que tira os jovens da rua e das
drogas. Estou desanimado com o trabalho do governador e deputados do meu partido, já enviei
vários ofícios e não conseguimos nem uma bola para os jovens. Cada jovem que tiramos das ruas é
um marginal a menos preso e dando despesas. Sem mais, se despede. Em seguida, o Presidente
Ailton, solicita ao Vereador João Francisco da Silva, vice-presidente, que ocupe seu lugar à Mesa
e dirige-se à Tribuna. Cumprimenta a todos e inicia: - Que Deus dê bastante saúde a todos e que a
Prefeita atenda mais as indicações dos vereadores. Estivemos representando a Câmara nas reuniões
de bairro com a Prefeita, levando o trabalho dos vereadores como, por exemplo, o requerimento que
o Vereador João fez para tirar o gado da estrada da Pedra Branca. Tivemos a reunião da Região
Metropolitana aqui em Monteiro Lobato e vários assuntos foram discutidos, inclusive sobre o
transporte coletivo. A Vereadora Gracias faz um aparte: - É a reunião da 1ª sub-região onde
Monteiro Lobato sediou sete municípios integrantes e vários assuntos foram discutidos: a questão
dos transportes, saúde e turismo para geração de empregos de forma sustentável. Com relação às
reuniões de bairro, achei interessante, pois a reunião foi conjunta entre Prefeita, Vereadores e
munícipes. Acho que esse ano será mais produtivo. O Vereador Renato pede um aparte e fala
sobre o requerimento do Vereador João: - Faz anos que estão pedindo um corredor no terreno do
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Geraldo da Rocha, mas ele alega que não pode fazer porque a Prefeitura fez uma canalização mal
feita e inundou a várzea no seu terreno. Ninguém resolveu o problema. O Vereador Ailton retoma
a palavra e diz que a Prefeita está ciente e o Zé Bento se comprometeu a arrumar. O Vereador
Donizeti também faz um aparte: - A manilha que colocaram não é suficiente e não tem maquina
que entre naquele brejo. Dei a ideia de colocar a manilha acima... O Vereador Edjelson faz um
aparte e diz: - Nós como Região Metropolitana, temos o direito de ter a linha de ônibus de São José
chegando até São Francisco Xavier. Mas está só no papel, não tem nada funcionando. Temos que
ver o contrato com a Cidade Natureza para saber o que eles estão atendendo dentro do contrato. Se
eles não vão atender a cidade, o circular de São José também trafega por aqui... O Vereador
Leandro diz: - O serviço dessa empresa é de péssima qualidade. Vamos cancelar o contrato se for
possível... O Vereador Joao diz: - Quanto à questão do entupimento das manilhas na Pedra Branca
levei o caso à Prefeita, ao vice-prefeito senhor André e já foi conversado com o senhor Geraldo,
agora precisamos cobrar a prefeitura... O Vereador Ailton retoma: - Estaremos aguardando a
Prefeita cumprir o que foi solicitado pelos munícipes nas reuniões feitas nos bairros. Sempre haverá
críticas, sabemos que o eleitor vota, mas não vem à Câmara saber o que os vereadores estão
fazendo. As atas das sessões estão sendo publicadas na internet. Quero agradecer a Vereadora
Gracias que tem colaborado com as atas das reuniões da Região Metropolitana. Espero que mais
vereadores venham colaborar. Sem mais, se despede e volta a ocupar seu lugar à Mesa. Findo o
expediente, o Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1.
Requerimento nº 01/14 de autoria do Vereador João Francisco da Silva: aprovado por todos
os vereadores. 2. Requerimentos nº 02/14, 03/14, 04/14 de autoria dos Vereadores Leandro
Jesus da Costa, José Donizeti Pereira e Luís Pereira de Melo Filho: aprovados por todos os
vereadores. O Presidente coloca em Primeira Discussão e Primeira Votação o Projeto de Lei
do Executivo nº 01/13 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores.
Findo o expediente, o Presidente convoca os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que se
realizará no dia 17 de fevereiro, às 19 horas. Sem mais, declara encerrada a Sessão. Para constar,
Eu, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeira-secretária, lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2014.
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