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ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Aos dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas, no Plenário 26
de Abril – Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sob a presidência da
Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, tem início a 43ª (quadragésima-terceira) Sessão
Ordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura. O Secretário Vereador Jarbas Luiz de Noronha
Filho, faz a verificação da presença dos vereadores: todos presentes. Havendo quórum regimental, a
Presidente declara aberta a Sessão. O Secretário procede à leitura de um trecho da Bíblia como é
costume da Casa e a Presidente informa que fica dispensada a execução do Hino Nacional. Depois
de dispensada a leitura das Atas da 42ª (quadragésima-segunda) Sessão Ordinária e da 20ª
(vigésima), 21ª (vigésima-primeira) e 22ª (vigésima-segunda) Sessões Extraordinárias por
unanimidade de votos dos vereadores, a Presidente coloca em votação as referidas atas que são
aprovadas por todos os vereadores. A Presidente solicita ao secretário a leitura das matérias em
pauta: 1. Ato de Mesa nº 01/2015 de autoria da Mesa Diretora. 2. Ofício nº 04/15 de autoria
do Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Monteiro Lobato e a resposta ao
mesmo de autoria da Presidente da Câmara, encaminhada à Prefeita Municipal e ao
Presidente do Sindicato. 3. Projeto de Lei do Executivo nº 01/15 de autoria da Prefeita
Municipal que será encaminhado às Comissões competentes para análise e emissão de
Parecer. Em seguida, a Presidente solicita aos vereadores que realizem a leitura de suas
proposituras: 1. Indicações nº 02/15, 03/15 e 04/15 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo
Martins. 2. Requerimento nº 04/15 de autoria de todos os vereadores. 3. Requerimento nº
05/15 de autoria dos Vereadores Maria das Gracias de Siqueira Leiva, Leandro Jesus da
Costa, Jarbas Luiz de Noronha Filho e João Cunha Francisco da Silva. Encerrado o prazo de
inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, a Presidente convida pela ordem, o primeiro inscrito
para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra. Vereador Edjelson Aparecido de Souza inicia
avisando os Vereadores e munícipes que no dia nove de fevereiro a reunião do CONSEG será no
bairro do Souza. Fala aos servidores em greve presentes na Sessão, que é contra a greve e acha
ilegal, pois não houve assembleia e são sempre os mesmos funcionários baderneiros que não
querem trabalhar, os que agitam através do Sindicato. E esse, é um sindicato que jamais
proporcionou sequer um curso para os servidores, emitem atestados falsos, nunca fez nada para
ajudar os servidores em mais de vinte anos que está aqui, desde a época do Prefeito João Bueno.
Diz que já denunciou o Sindicato ao Ministério Público e estão sendo investigados. Afirma que a
paralização não é grande, mas ficou indignado com o valor que o Sindicato reivindica de aumento
para os funcionários da Saúde, esses que estão em greve querendo aumento de salário e nem
trabalham direito. Cita como exemplo, o caso em que a dona Helena Scarlate precisou de
ambulância e quando solicitou por telefone ao Centro de Saúde, a funcionária que atendeu negou
alegando que ela é rica e que foi a Prefeita que negou a ambulância; o que não é verdade, pois já
conversou com a Prefeita. Explica que a Dona Helena não conseguia colocar o marido, Seu Paulo
que estava passando mal, no carro para trazê-lo ao Centro de Saúde. Acrescenta que os vereadores
tem conhecimento do orçamento do Executivo que não tem condições de dar o aumento que eles
querem de doze por cento. E acrescenta que, se não está bom, que corram atrás de um emprego
melhor e não fiquem prejudicando os munícipes. E esses funcionários também não quererem
atender o João Porco e o Paulinho. Sem mais, se despede. Em seguida, ocupa a Tribuna o Vereador
Jarbas Luiz de Noronha Filho que inicia falando do carnaval que está chegando e convida a todos
a participarem do Bloco Tromba d'água, idealizado por ele e que neste ano estará promovendo
também uma oficina com as crianças. Explica que pela atual situação da falta de água, está captando
água das chuvas para as brincadeiras. Quanto à greve dos servidores, diz que o direito de greve é
constitucional, porém os grevistas tem que tomar o cuidado se, quem os está representando, está
seguindo as regras da lei. Diz que quando se candidatou a vereador sabia da condição de respeitar a
privacidade e opinião das pessoas em seus direitos... Sobre a pessoa que mencionou no discurso de
greve que perderam tempo construindo o Presépio na praça, diz que é um trabalho pessoal dele
antes mesmo de ser vereador e que é totalmente voluntário e a Casa do Papai Noel foi ele e mais
dois funcionários seus que construíram, com materiais doados, sem nenhum ônus para a Prefeitura.
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Diz que faz porque gosta. Sem mais, se despede. Em seguida, a Presidente solicita ao Vicepresidente Vereador Leandro que ocupe seu lugar à Mesa para que possa se pronunciar. A
Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva inicia saudando o novo mandato e a nova Mesa
Diretora. Diz que é a primeira Sessão Ordinária, pode haver algumas falhas, mas estão aprendendo.
Quer registrar a situação do transporte coletivo com muitas reclamações dos usuários, diz que
também usa o transporte coletivo e que houve perda na qualidade dos serviços: só vem piorando e a
situação está insustentável. Diz que seria bom se a empresa tomasse providências. Afirma que
varias reuniões foram feitas com a Prefeita, Vereadores e a EMTU - Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos e a Empresa de ônibus, onde foram pactuadas varias melhorias, mas até agora
só aconteceu o aumento da passagem. Diz que conseguiu um horário com a Prefeita para mais uma
reunião, na quinta feira, às dezessete horas, onde representará a Câmara Municipal e convida os
vereadores que quiserem participar. Diz que foi confirmada a presença da EMTU. Pede aos
munícipes que todos os problemas ocorridos com os ônibus da empresa Cidade Natureza sejam
encaminhados à Câmara ou a Prefeitura, pois serão levados à reunião. O Vereador Donizeti
pergunta se o presidente da empresa de ônibus vai estar presente à reunião. A Vereadora Gracias
responde que só está sabendo da presença da EMTU e vai pedir para agirem com rigor e punir a
empresa. O Vereador Jarbas fala do dilema da EMTU que é responsável pelos transportes
coletivos, terceiriza e contrata as empresas e fiscaliza. Afirma que essa estrutura não dá certo, pois
como o próprio responsável pela empresa pode fiscalizar a mesma?... Afirma que a EMTU tem o
poder de multar, fechar ou tirar a empresa e é responsável por colocar outra empresa no lugar.
Afirma que os Vereadores e a Prefeita tem muito pouco poder para intervir, mas é preciso
pressionar. A EMTU faz uma fiscalização "meia boca" e a empresa continua trabalhando e
prestando maus serviços, é como funciona a politica suja da EMTU. A Vereadora Gracias
continua e diz que caso haja manifestação pacífica da população, será legítima. Fala também da
Avenida Visconde de Sabugosa, cujos moradores enfrentaram a poeira, acidentes aconteceram,
pessoas se machucaram, está bastante prejudicada. Os moradores se organizaram e redigiram um
abaixo assinado solicitando à Prefeita algumas providencias. Uma maquina foi enviada, mas
devido às chuvas, a situação piorou porque agora, formou-se o barro. Afirma que o Alpes do
Buquira é um bairro bastante populoso e tem relevância. Diz que o abaixo assinado descreve a
situação caótica do bairro e foi protocolado junto à Prefeitura, solicitando um plano de drenagem e
o tão sonhado asfalto. Existe o dinheiro, mas devido à burocracia da Caixa Econômica para liberar a
verba, os moradores estão padecendo. Dirige a palavra aos grevistas presentes e afirma que os
vereadores são favoráveis ao aumento salarial e que a Câmara só recebeu o Projeto de Lei da
Prefeita hoje as dezesseis e cinquenta, portanto, os vereadores ainda não o analisaram. Mas diz que
estão de portas abertas para discussão do projeto numa roda de conversa. Acha que do ponto de
vista do Sindicato dos Servidores, uma renovação seria benvinda. Como vereadora, recomenda uma
diretoria coerente e com postura. Está na hora das categorias saírem do medo e irem para as
assembleias, pedirem diretores coerentes, sérios e participativos. Diz que, como presidente da
Câmara, está disponível para uma reunião. Reitera sua recomendação para uma revitalização e
requalificação do Sindicato dos Servidores. Sem mais, se despede. Findo o expediente, a Presidente
coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº 04/15
de autoria de todos os vereadores: aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº
05/15 de autoria dos Vereadores Maria das Gracias de Siqueira Leiva, Leandro Jesus da
Costa, Jarbas Luiz de Noronha Filho e João Cunha Francisco da Silva: aprovado por todos os
vereadores. Findo o expediente e não havendo mais nada a tratar, a Presidente convoca os
vereadores para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e três de Fevereiro, às dezenove horas.
Declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, Primeiro
secretário, lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões, 02 de Fevereiro de 2015.
Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva
Presidente da Câmara
Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho
Primeiro secretário

