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ATA DA 52ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTEIRO LOBATO.

Aos quinze dias do mês de Junho 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
52ª (quinquagésima-segunda) 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. Depois de dispensada a leitura da Ata da 51ª (quinquagésimaprimeira) Sessão Ordinária por unanimidade de votos dos vereadores, a Presidente
coloca em votação a referida ata que é aprovada por todos os vereadores. Em
seguida, a Presidente solicita aos vereadores que realizem a leitura de suas
proposituras: 1. Indicações nº 16 e 17/15 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo
Martins. 2. Requerimento nº13/15 de autoria da Vereadora Maria das Gracias
de Siqueira Leiva. 3. Projeto de Lei do Legislativo nº 02/15 de autoria dos
Vereadores João Cunha e Gracias, lido pelo Secretário. O secretário comunica a
chegada do Vereador Carlos Renato Prince à Sessão. Encerrado o prazo de inscrição
dos vereadores no Livro de Oradores, a Presidente anuncia o primeiro inscrito para
ocupar a Tribuna: Vereador Edjelson inicia comentando sobre a reunião do
CONSEG que contou com a participação de representantes do DER e da Policia
Rodoviária e uma das medidas a serem tomadas é a colocação de placas ao longo da
Rodovia SP-50 para que os veículos de carga deem preferência aos veículos de
passeio. Foi sugerida a criação de lei para que a Polícia Militar possa multar os
infratores. Informa que depois que começou a cobrar a fiscalização da Polícia
Rodoviária com relação ao trânsito das carretas, passaram a fazer as blitz na Vila
Esperança fiscalizando somente os veículos do município. Quanto ao asfalto do
Alpes do Buquira, informa que havia uma verba de Emenda Parlamentar do
Deputado Emanuel no valor de trezentos e cinquenta mil reais que não foi liberada,
foi refeita, mas foi informado que a Caixa Econômica não vai liberar a verba, pois o
projeto do asfalto não foi aprovado: têm calçadas construídas irregularmente, trechos
em que não cabem dois veículos e o bairro teria que ter duas entradas... Diz que os
moradores deveriam fazer um abaixo assinado para que o Ministério Público
regularize o loteamento junto aos loteadores. Sem mais, se despede. Em seguida,
passa a fazer uso da palavra, o Vereador Jarbas que inicia comentando a reunião do
CONSEG cuja pauta foi a Rodovia SP-50 e diz que um ponto que irrita é a atividade
delegada, ou seja, o município tem que pagar pelos serviços das instituições, como
ocorreu com a Bandeirante Energia que repassou os serviços de manutenção à
Prefeitura. A segurança também está virando produto de mercado com um custo
inadmissível, se queremos mais policiais, temos que contratar e pagar. Mas os
repasses do governo não estão vindo à mesma proporção. Quanto à parceria da
Prefeitura com o Instituto Pandavas, diz que nada mais é que o conceito de sala
vinculada, que já existe nos Bairros do Souza e São Benedito; não é terceirização, as
crianças vão sair ganhando com isso. Parabeniza o sucesso da Feira do Balacobaco
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com a apresentação de violas caipiras e que é um lugar gostoso de ser frequentado
domingo à tarde. Sem mais, se despede. Em seguida, a Presidente solicita ao
Vereador Leandro, Vice-presidente que assuma seu lugar à Mesa Diretora para que
possa ocupar a Tribuna. A Vereadora Gracias inicia falando sobre a Roda de
Conversa que ocorreu antes da Sessão. Diz que a denomina assim porque fica mais
fácil resolver os problemas da comunidade, conversando. O objetivo é trazer
informação e aprender a conversar. Quanto ao Alpes do Buquira alega que a questão
do asfaltamento nem é prioritária, mas sim a drenagem que deve ser feita. Concorda
que a avenida não comporta a Emenda, o projeto foi prejudicado pelas construções
irregulares, no entanto já surgiram avanços: foi formada uma Comissão de moradores
e varias reuniões foram realizadas com o Executivo e a Câmara. A Caixa não autoriza
o modelo padrão de asfalto, mas há possibilidades técnicas e financeiras de
melhorias. Desde o acidente no mês de abril não houve mais reunião da Comissão
com o Executivo e em sua opinião, já que o asfalto não virá, é necessário dar uma
satisfação retomando as reuniões e definir ações concretas. Informa que na data de
hoje encaminhou ofício ao Secretario de Segurança Pública solicitando a implantação
de um posto da Polícia Rodoviária no município. Fez também contato com o
superintendente do INCRA Wellington Monteiro, uma pessoa que poderá fazer a
ponte de acesso do nosso município a programas governamentais e estiveram em
reunião no feriado, com a presença do Vereador Leandro. Ela informou que o
município tem a Associação do Pequeno Produtor Rural e o Senhor Wellington
sugeriu que fosse marcada uma audiência pública para informar ao agricultor familiar
dos programas existentes e a realização de duas oficinas, uma técnica e outra de
adesão dos produtores aos programas devido à dificuldade de acesso e à burocracia.
Agradece ao Vereador Renato, Presidente do Sindicato Rural que encaminhou como
representante do Sindicato à reunião, a Rose. Informa que possivelmente essa
audiência se realize no dia vinte e quatro de julho, data disponível na agenda do
próprio Wellington. Convida os vereadores para a participação e divulgação.
Complementa que as oficinas se realizarão no inicio do mês de agosto. Sem mais se
despede. A seguir, a Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em
tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº13/15 de autoria da Vereadora Maria
das Gracias de Siqueira Leiva: aprovado por todos os vereadores. Findo o
expediente, a Presidente convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária no
dia seis de julho, 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, 15 de junho de 2015.
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