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ATA DA 50ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTEIRO LOBATO.

Aos dezoito dias do mês de Maio 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
50ª (quinquagésima) Sessão Ordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura. O
Secretário Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, faz a verificação da presença
dos vereadores: ausente o Vereador Carlos Renato Prince. 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 seguir é realizada a execução do
Hino Nacional. O secretário comunica a chegada do vereador Carlos Renato Prince à
Sessão. Depois de dispensada a leitura da Ata da 49ª (quadragésima-nona) Sessão
Ordinária por unanimidade de votos dos vereadores, a Presidente coloca em votação a
referida ata que é aprovada por todos os vereadores. A Presidente solicita ao
secretário a leitura das matérias em pauta: 1. Pareceres emitidos pelas Comissões
quanto aos projetos a serem votados na Sessão. 2. Projetos de Lei do Executivo
nº 06, 07, 08, 09 e 10/15 de autoria da Prefeita Municipal que serão
encaminhados às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer.
Em seguida, a Presidente solicita aos vereadores que realizem a leitura de suas
proposituras: Indicações nº 12, 13 e 14/15 de autoria do Vereador Carlos Renato
Prince. Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, a
Presidente Gracias Leiva solicita ao Vereador Leandro, Vice-presidente, que ocupe
seu lugar à Mesa Diretora para fazer uso da palavra. Inicia parabenizando ao
Secretário Aleandro, presente no plenário, pela parceria com o SESI. Saúda a leitura
do projeto que traz para votação o Plano Municipal de Educação e informa que por
ser extenso, está à disposição dos vereadores para análise e será votado na próxima
Sessão Ordinária. Afirma que é uma ferramenta de trabalho para qualificar ainda
mais as escolas. O Vereador Jarbas faz um aparte e diz que apoia não só esse
projeto, mas também o FUNDEB que começou a mostrar sucesso a partir da
centralização, tirando a pulverização na distribuição das verbas. Afirma que nas
administrações sérias o que o PNE faz é colocar diretrizes gerais para alinhar a
educação nos municípios. Informa que o município está bem no IDEB e que esse
plano é de fundamental importância. A Vereadora Gracias concorda e diz que esse
plano é referencia para dez anos, portanto, minimiza o risco da não continuidade de
um governo para outro. Informa que quanto ao oficio que enviou a Policia Militar
sobre os frequentes assaltos nos ônibus, endereçado a Coronel Nikoluk que
respeitosamente respondeu, considerando a urgência de providenciar policiamento
ostensivo e preventivo na Rodovia SP-50, a agradece pela atenção. Oficiou também
ao Secretário Adjunto de Segurança Pública, Dr. Magino Alves Barbosa, solicitando
para a Polícia Civil da cidade, um veículo apropriado para a área rural, um recurso a
mais para garantir a segurança publica na área rural do município. Oficiou à EMTU
solicitando que orientem a gerente geral da empresa de ônibus Cidade Natureza no
sentido de atender os vereadores e munícipes que não estão conseguindo o acesso
necessário para conversação. Concorda que não há necessidade de burocracias,
apenas viabilizar um serviço de melhor qualidade aos usuários do transporte coletivo.
Informa que já enviou à ouvidoria da EMTU ofício formalizando as reclamações dos
usuários quanto à qualidade dos serviços prestados pela empresa de ônibus, conduta
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adotada após reunião dos vereadores com a Prefeita, empresa de ônibus e EMTU no
dia três de fevereiro. Diz que constatou a dificuldade das pessoas, pois não possuem o
habito de assumir por escrito; ainda não há essa disponibilidade e empoderamento de
cidadãos. Informa que foram poucos os registros, espera que os munícipes se
pronunciem mais e participem mais da vida pública. Finalizando convida a todos para
o Segundo Encontro Municipal de Saúde, evento que todos os municípios estão
realizando tendo como tema " Saúde pública de qualidade". Sem mais se despede. A
seguir, a Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação
Ordinária: 1. Projeto de Lei do Legislativo nº 02/15 de autoria dos Vereadores
Maria das Gracias de Siqueira Leiva e João Cunha Francisco da Silva que proíbe
a permanência de animais em vias públicas: O Vereador Edjelson abre a discussão
parabenizando os vereadores pela iniciativa do projeto dizendo que já passou da hora
de haver um centro de zoonoses na cidade, mas há a necessidade de discutir melhor o
projeto, pois a prefeitura não tem depósito ou local adequado para abrigar os animais,
nem funcionários qualificados e nem transporte adequado para recolher e transportar
os animais. Ainda tem a alimentação desses animais e as taxas das multas a serem
cobradas que não foram mencionadas no projeto. Fala da necessidade dessa
adequação e de uma reunião com a Prefeita antes do projeto ser aprovado. A
Presidente Gracias concorda dizendo que ainda dá tempo de adequar o projeto e
solicita ao Vereador Edjelson que convoque a Comissão da qual é presidente para
analisar e adequar o projeto às condições da prefeitura. O Vereador Jarbas concorda
e diz que foi criticado no início do mandato pela pouca ação das Comissões que só é
produtiva quando tem a participação de todos os vereadores. E não tem tido sucesso
em reunir os vereadores da Comissão da qual é presidente e pede que tentem a
comunicação com ele via e-mail ou por telefone, desde que discutam o projeto, até
para usar a lei como pressão... O Vereador Donizeti concorda e diz que esse projeto
tem que ser votado e aprovado para que a lei seja criada. A Presidente Gracias
declara que a votação do referido projeto está suspensa para maior discussão e
análise. A Presidente coloca em Primeira Discussão e Votação o Projeto de Lei do
Executivo nº 05/15 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os
vereadores. Findo o expediente, a Presidente convida os vereadores a participarem
das Audiências Públicas para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais referente
ao primeiro quadrimestre de dois mil e quinze e para discussão dos Projetos de Lei do
Executivo número seis, oito e nove de autoria da Prefeita Municipal, no dia vinte e
oito de maio, às dezessete horas na Câmara Municipal. Convida também para a
reunião com a Prefeita dia vinte e um de maio, às dezessete horas, no Paço
Municipal. E convoca os vereadores para a próxima Sessão Extraordinária no dia
vinte e um de maio, 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, 18 de maio de 2015.
Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva
Presidente da Câmara
Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho
Primeiro secretário

