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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Aos cinco 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 28ª (vigésima-oitava) 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 27ª
(vigésima-sétima) Sessão Ordinária: aprovada por todos os vereadores. Em seguida, coloca em
votação a referida Ata que é aprovada por todos os vereadores. O Presidente solicita à secretária a
leitura das Proposituras em pauta: 1. Projetos de Lei do Executivo nº 10/14, 11/14 e 12/14 de
autoria da Prefeita Municipal. O Presidente informa que encaminhará os referidos projetos às
Comissões competentes para análise e emissão de Parecer. Seguindo, o Presidente convida os
vereadores inscritos como Oradores para fazer uso da palavra. Pela ordem de inscrição, ocupa a
Tribuna a Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva que inicia ressaltando o
compromisso assumido de disponibilizar as atas das reuniões da Região Metropolitana, das quais
já podem ser retiradas cópias na Secretaria da Câmara. Saúda a implantação do CRAS como nova
ferramenta social e parabeniza os vários eventos de muito bom gosto por ocasião da festa de
aniversário da cidade. Sem mais, se despede. Próximo a ocupar a Tribuna, Vereador Edjelson
Aparecido de Souza parabeniza as festividades pelo aniversário da cidade, agradece à Prefeita
pela criação da Escola de Moda no Bairro dos Souzas, agradece a Policia Militar pela presença
constante nos eventos e ao Deputado Alexandre da Farmácia que está enviando uma ambulância
nova para o município. Sem mais, se despede. Em seguida, ocupa a Tribuna o Vereador Carlos
Renato Prince que inicia falando sobre o caminhão de lixo que ficou quase oito meses parado,
quebrado e com lixo na caçamba. Pergunta: - Custava pelo menos tirar o lixo? E a máquina Patrol
faz quarenta dias que está jogada no Bairro Trabiju. Diz que um morador do bairro retirou a
bateria da máquina para guardar, pois poderia ser roubada. Fala sobre um boato estão comentando
que o caminhão Cargo foi enviado para manutenção e cobraram quase catorze mil pelo conserto...
E acrescenta: - Mas o caminhão é novo! Com que cara pedimos veículos e máquinas novos aos
Deputados se são para virar sucata! Estou enviando um requerimento para informarem a
quantidade de veículos da frota municipal e os gastos com a manutenção. Tem duas ou três
ambulâncias quebradas e um micro-ônibus está encostado porque a Prefeitura recebeu um novo!
Faz vinte e três dias que o tempo está bom e não colocaram as máquinas para consertar as
estradas, que estão péssimas! O cronograma está com um mês de atraso! O Vereador João diz
que conversou hoje com a Prefeita, que alegou não ter condições de colocar as máquinas para
consertar as estradas. Mas o tratorista, ou está parado na garagem, ou dirigindo o caminhão, ou em
outros afazeres que não são da sua função... O Vereador Renato continua: O tratorista não tem
condições de operar a máquina e proibiram o Donizeti e o Guir que sabem operar! É perseguição?
O Vereador Donizeti diz que o Guir ficou tão decepcionado que pediu afastamento do cargo. O
Vereador Renato continua e diz que o Aleandro está assumindo o cargo de Secretário de
Transportes e que vai lhe pedir informações sobre os catorze mil reais gastos no conserto e se foi
feita licitação. Diz que vai denunciar ao Ministério Público. E acrescenta: - Vão encostando os
veículos, deixando sucatear e não consertam. Desse jeito vamos ganhar do Guarilha Leilões:
vamos ter muitos veículos para leiloar! Depois falam que somos da oposição! Tem lugares que é
só levar um caminhão cheio de pedras e tapar os buracos, mas não fazem nada! Os próprios
sitiantes tem que colocar terra e roçar a margem das estradas. O Vereador Donizeti concorda
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dizendo que a Empresa de Águas contratou um funcionário para conservar a estrada do Bairro do
Rio Manso. O Vereador Renato diz que se for esperar o cronograma, não vai sair nada! - Então
coloca o operador para tapar buracos, pelo menos. E a Prefeita ainda manda projeto para aumentar
o salário do chefe de gabinete? E contratar assessor jurídico? No Paço tem gente se trombando. E
a zona rural, como fica? A Prefeita diz que não tem dinheiro para contratar mecânico, mas tem
para comprar maquiagem para festinhas e para contratar mais um advogado... Pra quê? Tenho
apoio do Deputado, mas não vou pedir veículo para virar sucata! Marquem se dura um ano a
ambulância nova que está chegando, eu duvido, aposto que não dura! O transporte escolar e a
merenda estão chiques. Sem mais, se despede. Em seguida, o Presidente solicita ao Vereador João,
vice-presidente que ocupe seu lugar à Mesa e dirige-se à Tribuna. O Vereador Ailton Rodolfo
Martins inicia dizendo que a Prefeita esteve na Câmara hoje para discutir sobre a documentação
do terreno da Câmara e que em breve vai rever o salário dos motoristas. Diz que transmitiu a ela
os problemas que vem ocorrendo: os carros sucateados, inclusive o que foi doado pela Câmara
para transporte de médicos para a zona rural e não aconteceu; o salário dos motoristas que precisa
ser aumentado e as estradas rurais em péssimas condições. Sugeriu que ela faça como o exprefeito Vargas que atendia a indicação dos vereadores e o próprio vereador acompanhava os
serviços. Acha que a Prefeita tem que copiar algo que deu certo e o encarregado da frota
municipal tem que tomar conta dos veículos e máquinas. E acrescenta: - Essa administração está
na UTI. A Vereadora Gracias sugere uma reunião de todos os vereadores com a Prefeita para
expor todos esses problemas. O Vereador Donizeti lembra a todos sobre a questão das estradas:
no passado a Prefeitura não tinha máquinas e as estradas eram arrumadas. O Vereador Renato
concorda e diz que o Sebastião maquiou quando passou a Prefeitura para o Vargas que, por sua
vez, deixou as estradas em péssimas condições e a frota sucateada. Diz ainda que a folha de
pagamentos está esbarrando no limite: ela não me engana, esse projeto é “sete um”. E se aumentar
o salário dos motoristas vai ter que aumentar para os demais servidores. Tem que aumentar de
todos! O Vereador Ailton concorda e diz que hoje não temos um profissional que atue operando
as máquinas, os salários estão defasados e os motoristas não tem incentivos. Sem mais, encerra a
oratória. 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 dezenove de maio, 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, 05 de maio de 2014.
Vereador Ailton Rodolfo Martins
Presidente da Câmara
Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva
Primeira-secretária

