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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTEIRO LOBATO.
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas, no Plenário 26
de Abril – Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sob a presidência do
Vereador Ailton Rodolfo Martins, tem início a 19ª (décima-nona) Sessão Ordinária da 16ª
(décima-sexta) Legislatura. A secretária, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva,
primeira-secretária, faz a verificação da presença dos vereadores: todos presentes, o Presidente
declara aberta a Sessão. A secretária procede à leitura de um trecho da Bíblia como é costume da
Casa e a seguir realiza-se a execução do Hino Nacional. O Presidente coloca em votação a dispensa
da leitura das Atas da 18ª (décima-oitava) Sessão Ordinária e da 10ª (décima) Sessão
Extraordinária: aprovadas por unanimidade. Em seguida, coloca em votação as referidas Atas que
são aprovadas por unanimidade. O Presidente solicita à secretária a leitura do Ofício nº 384/2013 de
autoria da Prefeita Municipal e dos Pareceres emitidos pelas Comissões quanto aos Projetos a serem
apreciados na Sessão. Após, solicita aos vereadores a leitura de suas proposituras a serem
apreciadas na Sessão: 1. Requerimento nº 40/13 de autoria dos Vereadores José Donizeti
Pereira, Leandro Jesus da Costa e Luís Pereira de Melo Filho. 2. Requerimento nº 42/13 de
autoria do Vereador Edjelson Aparecido de Souza. 3. Requerimento nº 43/13 de autoria de
todos os Vereadores. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 27/13 de autoria da Prefeita Municipal,
lido pela secretária. O Presidente informa que encaminhará o referido projeto às Comissões
competentes para análise e emissão de Parecer. Em seguida, convida os vereadores inscritos como
Oradores para fazerem uso da palavra conforme determina o Regimento Interno. A primeira inscrita
Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva cumprimenta a todos e inicia falando do convite
para a I Feira do Adolescente na quarta feira, dia vinte: mais uma ação do Grupo Aquarela do
Brasil, na Escola Sonnewend com vários eventos. E no mesmo dia vai acontecer a reunião para
composição do Conselho do Meio Ambiente. Uma chapa está quase pronta e esperamos que esse
conselho seja atuante e mobilize a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sem mais, se despede.
Em seguida, ocupa a Tribuna, o Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho que cumprimenta a todos
os presentes e fala sobre o projeto de transposição do Rio Paraíba do Sul: - Não é uma ideia
inteligente e temos que mobilizar todas as cidades para discutir o represamento de rios. Quanto ao
mutirão para construção de brinquedos de Natal está ocorrendo aos finais de semana. Agradeço a
Ana pelo almoço servido aos voluntários e grande parte do material nos foi doado, mas se alguém
quiser contribuir entre em contato comigo ou com a Ana no Bairro do Souzas, temos a lista do
material. Sem mais, agradece. O próximo inscrito Vereador Edjelson Aparecido de Souza
cumprimenta a todos e inicia: Foi enviado um Projeto de Lei de autoria do CONSEG que dispõe
sobre a Lei do Silencio, peço aos vereadores que tirem cópia para analisar. O Vereador Jarbas faz
um aparte: - Poderíamos fazer uma reunião e até adicionarmos algumas coisas a mais... O Vereador
Leandro concorda: - Quando assumi como vereador, fui convidado para fazer parte do CONSEG e
a população não acreditava que iria adiante. Hoje, parabenizo o Cascão pela iniciativa, estamos
esperando há quinze anos... O Vereador Edjelson continua: - Estamos cobrando da Polícia Militar
e até da comunidade para cada um fazer a sua parte. Sobre o requerimento ao Sindicato dos
Servidores, são os funcionários que estão pedindo a prestação de contas. Não estamos cobrando
nada a mais e ainda estou requerendo à Prefeita a relocação de dois funcionários que estão afastados
e recebendo salários. Um deles é membro do Sindicato, representa os funcionários de Santo
Antônio do Pinhal e soube que ele não exerce a função e a Prefeitura paga o seu salário. Os
vereadores perguntam quem é o funcionário. O Vereador responde que é o Marcos Pombo. E
continua: - A Prefeitura precisando de motorista e pagando para um deles ficar parado. Sem mais,
se despede. O Presidente Ailton Rodolfo Martins, toma a palavra: - Tudo o que acontecer temos
que repassar aos colegas para reforçar a Câmara. Temos tido problemas com ligações de luz devido
a muitos terrenos irregulares e a Secretária Municipal do Meio Ambiente está analisando cada caso
de acordo com o novo Código Florestal. O Vereador Leandro faz um aparte: - Não pode ser assim,
temos muitos casos no Alpes do Buquira... O Presidente Ailton continua: a população tem dúvidas
quanto às novas normas para construção. O Vereador Jarbas concorda: - Não temos a informação
correta, vamos ver a legislação. O Presidente Ailton fala das exigências da Vigilância Sanitária, da
qual a veterinária Mariluce faz parte: o Lar Cristão foi multado e teve que ser desativado e se
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instalar em outro local devido às exigências... O Vereador Edjelson diz: - Quanto à multa do Lar
Cristão, quem pediu a vistoria da Vigilância Sanitária, foi o próprio Pastor, responsável do Lar
Cristão, portanto, tinha que estar com a casa pronta. Não podemos jogar a culpa em cima da
Prefeitura. O Presidente Ailton concorda: - Sim, mas a Vigilância não podia chegar multando... O
Vereador Edjelson diz: Mas quem multou foi o Estado e não a Prefeitura. O Vereador Leandro
faz um aparte e diz: - Sobre a questão da ligação de luz, temos que definir de quem é a
responsabilidade: da Prefeitura ou da Bandeirante. O Vereador Donizeti faz um aparte: - A
questão da medição das construções; acompanhei a Secretária Marilene em várias obras e pelo que
sei a distância da nascente é cinquenta metros e para a casa é de trinta metros. O Presidente Ailton
continua: - A Prefeita falou que não aceita terceirizar os problemas, mas ligou para o líder religioso
onde congrego e falou que ela está em atrito com o Presidente da Câmara. Então ela não está
preparada. E já falei que quando a Prefeita quiser fazer reunião com os vereadores, as portas estão
abertas. O Vereador Jarbas faz um aparte para esclarecer: - Não é uma questão de Prefeitura, mas
sim de Governo Estadual a responsabilidade pela ligação de luz. Nos últimos anos houve um
avanço nessa questão e faz dois anos que a Sabesp e a Bandeirante estão proibidas de fazer ligações
de água e luz em obras embargadas. Foi um ponto que o governo pegou para se regularizar as
construções, a maioria, em áreas de risco. Aplaudo essas leis, mas temos que trabalhar nos casos de
construções já feitas. A Vereadora Gracias concorda e diz: - Em paralelo com esse raciocínio
legalista, tem que se pensar em politicas habitacionais aqui em Monteiro Lobato. O Vereador
Leandro concorda: A Prefeitura tem que ajudar e vou brigar por isso! Afinal, a Prefeitura deixou
construir... O Vereador Donizeti concorda e diz: - E o oportunista que vende lotes embargados aos
humildes, tem que ser punido. Findo o expediente, o Presidente coloca em Discussão e Votação as
matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº 40/13 de autoria dos Vereadores José
Donizeti Pereira, Leandro Jesus da Costa e Luís Pereira de Melo Filho: aprovado por todos os
vereadores. 2. Requerimento nº 42/13 de autoria do Vereador Edjelson Aparecido de Souza:
aprovado por todos os vereadores.
3. Requerimento nº 43/13 de autoria de todos os
Vereadores: aprovado por todos os vereadores. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 31/13 de
autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. O Presidente coloca em
Primeira Discussão e Primeira Votação o Projeto de Lei do Legislativo nº 05/13 de autoria da
Mesa Diretora da Câmara Municipal: aprovado por todos os vereadores. Em seguida, coloca
em Segunda Discussão e Segunda Votação o Projeto de Lei do Executivo nº 23/13 de autoria
da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente e não havendo
mais nada a tratar, o Presidente convoca os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia dois
de dezembro, às dezenove horas. Sem mais, declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu,
Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeira-secretária, lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2013.
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