Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo
ATA DA 59ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO.
Aos dezenove dias do mês de Outubro 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 59ª
(quinquagésima-nona) 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 seguir é realizada a
execução do Hino Nacional. Depois de dispensada a leitura da Ata da 58ª (quinquagésimaoitava) Sessão Ordinária e da 31ª (trigésima - primeira) Sessão Extraordinária por unanimidade
de votos dos vereadores, a Presidente coloca em votação as referidas atas que são aprovadas
por todos os vereadores. Em seguida, a Presidente solicita ao Secretário que realize a leitura
do Requerimento de inscrição para uso da Tribuna Livre. O Secretário procede à leitura das
matérias em pauta: 1. Pareceres emitidos pelas Comissões quanto aos Projetos a serem
votados na presente Sessão. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 21/15 de autoria da Prefeita
Municipal que serão encaminhados às Comissões competentes para análise e emissão de
Parecer. A Presidente solicita aos vereadores a leitura de suas proposituras: 1. Indicações nº
24/15 e 25/15 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 2. Requerimentos nº 25/15 e
26/15 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. Encerrado o prazo de inscrição dos
vereadores no Livro de Oradores, a Presidente convida o primeiro inscrito para ocupar a
Tribuna: Vereador Ailton inicia agradecendo a Prefeita que está consertando o piso da
rodoviária e reformando a quadra de esportes do Bairro São Benedito, pedidos que vem
fazendo desde o começo do mandato. Diz que os pedidos dos vereadores poderiam ter sido
atendidos antes e não agora, faltando apenas um ano para as eleições... Agora vai fazer tudo...
Alega que o executivo não é o poder absoluto porque os vereadores também têm peso na
balança. Soube que saiu o laudo do acidente com o ônibus escolar e lembra que a
administração trocou várias vezes o secretário de transportes que tem a responsabilidade de
administrar para o povo; tem que pensar que vidas poderão ser ceifadas, portanto, não pode
haver erros, falha humana ou técnica. O laudo apontou o erro, a administração tem que pagar.
Sugere que cada um procure seus direitos e para tanto, podem contar com todos os
vereadores. Sem mais, agradece. Em seguida a Presidente solicita ao vice-presidente Vereador
Leandro que ocupe seu lugar à Mesa Diretora para fazer uso da palavra. A Vereadora Gracias
inicia informando que a Prefeita finalmente está providenciando as lixeiras públicas. Agradece
os vereadores João, Donizeti Jarbas e Leandro que participaram da reunião com os secretários
Felipe e Henrique e o assessor jurídico da Prefeitura Dr. Paiotti, para discutir sobre a dívida
ativa e a necessidade da Prefeitura ter fonte de arrecadação. Ressalta que foi uma das poucas
ocasiões que sentaram Prefeitura e Câmara, coisa que a Câmara tem solicitado desde o inicio
desse mandato para evitar excesso de papel e burocracias e fazer um trabalho horizontal e
colaborativo; mas já está finalizando o terceiro ano de mandato e pouco se avançou nesse
sentido. Convida a todos a participar da Tribuna Livre que será inaugurada com a munícipe
Dona Helena Toshiko Abe, no dia três de novembro, que falará sobre empreendedorismo e
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idosos. Comenta que esteve no deposito de material reciclado junto com o Vereador João
Cunha e decidiu organizar uma Roda de Conversa para discutir com os munícipes sobre o lixo
que cada um produz. Informa que fez contato com o Secretário de Meio Ambiente Henrique
Schychof e a Roda de Conversa ficou marcada para o dia seis de novembro, às dezoito horas,
na Câmara Municipal. Anuncia que a audiência pública da Polícia Militar será no dia nove de
novembro, às dezoito horas, cujo tema será mediação de conflitos, num momento oportuno já
que o CEJUSC foi implantado no município. O Vereador Edjelson faz um aparte e informa que
no dia vinte e seis de outubro, às dezesseis horas, estará aqui na Câmara o gerente regional da
Bandeirante Energia senhor Marcos Scarpa para uma reunião com vereadores e munícipes. A
Vereadora Gracias continua e diz que o laudo pericial do acidente com o ônibus escolar,
chegou depois de muitas cobranças feitas pela Câmara Municipal. Após ler as considerações
finais constantes do laudo diz que foi feita apenas a avaliação técnica dos veículos e não conclui
o processo, não penaliza e não responsabiliza ainda, as partes. Diz que outras etapas serão
necessárias para a conclusão do mesmo. O Vereador Renato faz um aparte e pergunta se
alguma testemunha foi ouvida sobre a velocidade do ônibus na hora do acidente. A Vereadora
Gracias responde que, quando esteve com o delegado, ele a informou que a próxima etapa
será ouvir os envolvidos. Dirige-se aos presentes, a maioria composta pelos jovens acidentados
e diz que a Câmara está de portas abertas a todos para conversas em busca de saídas; as que
cabem aos vereadores. Sem mais, se despede e agradece a presença de todos. A seguir, a
Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1.
Requerimentos nº 25/15 e 26/15 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovados por
todos os vereadores. A Presidente coloca em Primeira Discussão e Primeira Votação os
Projetos de Lei do Executivo nº 19/15 e 20/15 de autoria da Prefeita Municipal: aprovados
por todos os vereadores. Findo o expediente, a Presidente convoca os vereadores para a
próxima Sessão Extraordinária a ser realizada logo após o termino da presente Sessão. Declara
encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, Primeiro
secretário, lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões, 19 de Outubro de 2015.

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva
Presidente da Câmara

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho
Primeiro secretário
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