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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Aos dezessete 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 23ª (vigésima-terceira)
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 22ª (vigésima-segunda) Sessão Ordinária:
dispensa aprovada por unanimidade. Em seguida, coloca em Discussão e Votação a referida
Ata que é aprovada por unanimidade. O Presidente solicita à secretária a leitura dos
Pareceres emitidos pelas Comissões quanto aos Projetos a serem apreciados na Sessão e a
leitura do Ato de Mesa nº 01/14 que dispõe sobre a transferência de data da próxima Sessão
Ordinária. Após, solicita aos vereadores a leitura de suas proposituras a serem apreciadas na
Sessão: 1. Indicações nº 06/14, 07/14 e 08/14 de autoria do Vereador Carlos Renato
Prince. 2. Requerimento nº 05/14 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 3.
Requerimentos nº 06/14 e 07/14 de autoria do Vereador Edjelson Aparecido de Souza.
Em seguida, o Presidente 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 falando da Empresa de Ônibus Cidade
Natureza: da falta de respeito e dignidade com que vem tratando os usuários e da falta de
responsabilidade da mesma: - Pedi para que fosse encaminhado ofício, mas a secretária da
empresa nem sabe quem é o responsável pela empresa. E nós, sem sabermos se é uma
empresa conceituada e preparada para atuar. De qualquer maneira, o ofício esta sendo
encaminhado convidando o responsável para uma reunião com os vereadores. O Presidente
Ailton pergunta: - Já falou com a Prefeita? Quem é o secretário que responde por essa
questão? O Vereador Leandro responde que tem que ser a Prefeita e, se possível, chamar
um vereador de São José dos Campos para a reunião. Deve haver um vereador para ver isso,
que nos ajude. O Vereador Donizeti faz um aparte: - Sem falar que no último feriado
prolongado, emendaram o feriado sem avisar e os funcionários da prefeitura que moram nos
bairros do Souzas e São Benedito, tiveram que alugar carro ou vir de carona. O Vereador
Leandro conclui: - Se não responderem o ofício, vamos encaminhar denúncia ao Ministério
Publico, pois estão colocando vidas em risco. Sem mais, se despede. O próximo a ocupar a
Tribuna, Vereador Carlos Renato Prince, inicia falando sobre o requerimento que está
enviando à Delegacia de Ensino, para implantar o ALE no município que é um adicional
para a locomoção de professores que dão aulas em áreas afastadas: - Vamos ver se isso
resolve o problema, pois professores de outras cidades, não tem interesse em vir dar aulas
em nosso município. E vou conversar com a Assistente Social da Prefeitura sobre a
internação do Natalino no asilo. Colocaram-no lá, mas o asilo é para idosos. Estão dizendo
que a Rose não quer o Natalino no asilo, mas ela tem razão: e se acontece alguma coisa com
os idosos? Ele não é idoso e tem problemas mentais! Estão empurrando o problema para o
asilo... A respeito da estrada do Trabiju, tem que se trafegar com o vidro do carro fechado,
senão leva uma “lambada” de mato no rosto, está precisando roçar! Outra coisa, a ausência
da Policia Militar na Escola Sonnewend em todos os períodos. Pelo menos eu não tenho
visto. Sei que existe o convênio da Prefeitura com a Polícia Militar e já cobrei o Sargento
Nascimento sobre o que vem ocorrendo perto da loja Sene: fica um aglomerado de carros
estacionados atrapalhando o trânsito e a policia disse que não pode fazer nada. E têm
ocorrido acidentes no local. O Vereador Edjelson explica: - O Convênio foi aprovado por
nós vereadores, mas não foi assinado ainda entre Prefeitura e Policia Militar. O Vereador
Renato retoma: - Se pelo menos a viatura ficasse na praça... Está dando vergonha, todos
estacionam de maneira irregular. Precisamos pedir informações na Prefeitura sobre o
convênio. O Presidente Ailton sugere colocar cones e pintar de novo. O Vereador Renato
diz que isso não vai adiantar. E se o vereador fala, começam a perseguir. Nós somos
cobrados na rua. O Vereador Donizeti comenta sobre os roubos de carro que estão
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ocorrendo. Os policiais disseram que ficam na praça vinte e quatro horas por dia. O
Vereador Renato continua: então, estão ficando em outra praça, aqui em Monteiro que não
é! Vou falar com o Sargento de novo sobre o convênio, estamos perdendo a moral. Sem
mais, se despede. O Presidente Ailton fala sobre o projeto de segurança publica, que passou
na câmara e foi aprovado: a Prefeita tem que agilizar, o carnaval está chegando, sei que
aquele trecho é muito perigoso mesmo e não está tendo nem sinalização por placas, tem
uma que está escondida atrás da árvore. O secretário de transportes deveria olhar pra isso.
Sobre o Natalino que está no asilo, foi colocado lá pela Assistente Social da Prefeitura, mas
cabe à presidente do asilo, agir de acordo com o estatuto e o regimento interno do asilo. Essa
vaga ocupada pelo Natalino poderia ser direcionada a um idoso. O Vereador Renato
comenta: - Essa semana vai ser convocado o diretório do idoso que está sendo cobrado
também. Muita gente tem preocupação, pois pode acontecer alguma coisa com as idosas. A
Assistente Social tem que rever esse caso. Como o Zeo que também está dormindo nas ruas.
O Presidente encerra a discussão e prossegue colocando em Discussão e Votação as matérias
em tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº 05/14 de autoria do Vereador Carlos
Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimentos nº 06/14 e 07/14 de
autoria do Vereador Edjelson Aparecido de Souza: aprovados por todos os vereadores.
3. Projeto de Lei do Executivo nº 03/13 de autoria do Prefeito Municipal em exercício
Andrejs Ceruks: aprovado por todos os vereadores. 4. Projeto de Lei do Executivo nº
04/13 de autoria do Prefeito Municipal em exercício Andrejs Ceruks: aprovado por
todos os vereadores. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 05/13 de autoria do Prefeito
Municipal em exercício Andrejs Ceruks: aprovado por todos os vereadores. O
Presidente coloca em Segunda Discussão e Votação: 1. Projeto de Lei do Executivo nº
01/13 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o
expediente, o Presidente convida os Vereadores para a Audiência Pública para avaliação das
metas fiscais referentes ao Terceiro Quadrimestre de 2013, a ser realizada no dia dezenove
de fevereiro, às dezenove horas. E convoca os mesmos para a próxima Sessão Ordinária que
se realizará no dia dez de março, às dezenove horas, em virtude do feriado de carnaval. 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, 17 de fevereiro de 2014.
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