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ATA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.

Aos seis dias do mês de Julho 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 53ª (quinquagésima-terceira) 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
52ª (quinquagésima-segunda) 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 ao Secretário que realize a leitura
das matérias em pauta: 1. Pareceres emitidos pelas Comissões quanto ao projeto
a ser votado na presente Sessão. 2. Projetos de Lei do Executivo nº 11, 12 e
13/15 de autoria da Prefeita Municipal que serão encaminhados às Comissões
competentes para análise e emissão de Parecer. O secretário comunica a
chegada do Vereador Carlos Renato Prince à Sessão. A seguir a Vereadora Gracias
Leiva faz a leitura da Indicação nº 18/15 de sua autoria. Encerrado o prazo de
inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, a Presidente anuncia o primeiro
inscrito para ocupar a Tribuna: Vereador Edjelson que inicia comunicando que o
Programa Melhor Caminho vai consertar nove quilômetros da Estrada Municipal
do Bairro Ponte Nova. Cita também os eventos do final de semana, a Feira do
Balacobaco e a Festa Junina do Instituto Pandavas e agradece o apoio da Policia
Militar. Diz que foi procurado pelo munícipe Vander representando os
comerciantes com uma carta solicitando que os eventos culturais sejam realizados
na Praça de Baixo e, após fazer a leitura da mesma, solicita aos colegas que
assinem juntamente com ele o ofício que será enviado à Prefeita e à Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo formalizando a solicitação. Concorda com os
comerciantes, até porque a Praça foi recentemente reformada e revitalizada.
Quanto ao Projeto de Lei em pauta para votação que dispõe sobre a proibição dos
animais em vias públicas, diz que não está bem redigido, mas vai votar a favor de
sua aprovação. Complementa que há muitos terrenos da Prefeitura sendo
utilizados de forma irregular e que o orçamento da Prefeitura para 2016 já foi feito;
gostaria de saber como vai ser aplicada a multa aos donos dos animais. Sem mais,
se despede. Em seguida, a Presidente solicita ao Vereador Leandro, Vicepresidente que assuma seu lugar à Mesa Diretora para que possa ocupar a Tribuna.
A Vereadora Gracias inicia falando que a presença dos munícipes à Sessão
qualifica o trabalho dessa Casa de Leis, pois muda totalmente a forma como as
coisas acontecem, com mais responsabilidade e consistência. Agradece a presença
de todos. Informa que participou na data de hoje da Conferência Municipal de
Saúde na cidade de Pindamonhangaba, juntamente com gestores e funcionários da
Prefeitura e membros do COMUS. Diz que o tema foi a qualificação dos

2

funcionários do SUS, programa reconhecido internacionalmente, porém deficitário
financeiramente. Fala do oficio que enviou ao Secretário de Segurança Pública Dr.
Magino, solicitando uma viatura tracionada para a Policia Civil, veículo apropriado
para suprir a carência de segurança na área rural. Quanto ao Projeto de Lei em
votação, que é de sua autoria e do Vereador João Cunha, alega que é um pequeno
passo frente ao descompromisso das pessoas em relação aos animais. Diz que
somos arrogantes, predadores e exploradores de animais, é a cultura da nossa
cidade, mas existem muitas ONGs se pronunciando e muitas pessoas preocupadas
com os animais como o Batista e Maria Tereza Becker, Maria Luiza, a Veterinária
Ana e Flora, sua filha. Diz que o projeto abrange cachorros, gatos, cavalos e bois,
que muitas vezes estão sujeitos a maus tratos e podem causar acidentes. Comenta
que na época da sua elaboração, o Vereador Edjelson informou que esse projeto
resultaria em custos, exigindo uma infraestrutura que a Prefeitura não tem. Então
se reuniu com a Secretária de Meio Ambiente Marilene e a veterinária da
Prefeitura, Mariluce, o Vereador João Cunha coautor do projeto e o jurídico da
Câmara, Dr. Pinho, para analisar e discutir o projeto que foi simplificado ao
máximo, mas concorda com o Vereador Edjelson que há itens que devem ser
acrescentados. O objetivo é responsabilizar os donos dos animais abandonados em
vias públicas e que o Executivo busque parcerias e consórcios com outras cidades
para formar cooperativas. Informa que no dia trinta e um de julho ocorrerá uma
audiência pública na Câmara, às dezessete horas, com a presença de representantes
do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário que apresentarão aos
pequenos produtores rurais, programas que podem ser implantados no município.
Afirma que essa audiência é necessária para assegurar a proximidade entre o
produtor rural a esses programas. Fala também de sua experiência como vereadora
e presidente da Câmara com o Exército, que usa a cidade para treinamentos e
houve indagações de alguns munícipes preocupados quanto aos treinamentos.
Tomou a atitude de convidar o Tenente Coronel Álvaro a vir à Câmara, onde disse
que estaria atento para evitar inadequações. Diz que o Coronel Cunha também
esteve na Câmara à sua procura e ela o informou do clima de tensão e da forma
como foram abordados pelo exército num dos comandos, ela e o Doutor Paulo, de
maneira estranha e constrangedora. Diz que o exército tem um papel importante e
específico, porém alguns cuidados são necessários. Diz que todos estão
aprendendo a construir a democracia. Parabeniza o exército que acolheu as
considerações da Presidente da Câmara, aprendendo a exercitar a democracia. 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 João Cunha e Maria das Gracias de Siqueira Leiva: O
Vereador Renato abre a discussão dizendo que a proibição de animais nas ruas
não tem sentido e pergunta a quem essa lei vai responsabilizar se são animais
abandonados, sem dono? Afirma que a Prefeita não quer chamar para si a
responsabilidade porque se houver um centro de zoonoses no município, outras
cidades próximas vão soltar animais aqui, como é o caso de Caçapava. E tem os
custos com a alimentação dos animais. Diz que adotou treze cachorros que estavam
abandonados nas ruas e a Maria Tereza Becker cuida de duzentos e dez cães e
gatos abandonados. Sugere que a melhor solução seria uma campanha de
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castração e vacinação com ampla divulgação na zona rural. Afirma que nessa área
a veterinária da Prefeitura não faz nada. Comenta que um munícipe deixa cavalos
sarnentos e soltos na estrada, mas a Prefeita não faz nada porque lá tem treze votos
que não podem ser perdidos. Afirma que o projeto vai ser aprovado, mas a Prefeita
vai "empurrar com a barriga". A Presidente Gracias se pronuncia dizendo que a
região precisa se articular e que não fazer nada em troca de votos é grave e que
essa atitude sirva de referência para as eleições no ano que vem. O Vereador
Renato concorda e diz que já teve pessoas que queriam doar terras à Prefeitura
para fazer o centro de zoonoses, mas não adianta ter o local; depois ninguém vai
querer cuidar dos animais, concorda com que só a Maria Tereza Becker cuida. Sem
mais discussões, a Presidente coloca em Votação o referido Projeto: aprovado
com sete votos favoráveis, tendo apenas um voto contrário do Vereador
Carlos Renato Prince. Findo o expediente, a Presidente convoca os vereadores
para a Audiência Pública para discussão dos Projetos de Lei do Executivo n.º 11 e
12/15, dia 13 de Julho, às 18h30min min. na Câmara Municipal. E convoca para a
próxima Sessão Extraordinária no dia treze 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, 06 de julho de 2015.

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva
Presidente da Câmara

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho
Primeiro secretário

