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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTEIRO LOBATO.
Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 21ª (vigésima-primeira) Sessão Ordinária da 16ª
(décima-sexta) Legislatura. A secretária Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, 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 é realizada a
execução do Hino Nacional. O Presidente coloca em votação a dispensa da leitura da Ata da 20ª
(vigésima) Sessão Ordinária: aprovada por unanimidade. Em seguida, coloca em votação a referida
Ata que é aprovada por unanimidade. O Presidente solicita à secretária a leitura 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. Indicações nº 47/13 e
48/13 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 2. Projeto de Lei do Legislativo nº 06/13
de autoria de todos os vereadores. 3. Projetos de Lei do Executivo nº 32/13 e 33/13 de autoria
da Prefeita Municipal, lidos pela secretária. O Presidente informa que encaminhará os referidos
projetos 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 da reunião em que ela e o Presidente Ailton estiveram presentes, na Câmara
Municipal de São José dos Campos, cujo assunto principal foi o PRONATEC, um programa do
governo com vários cursos profissionalizantes. A porta de entrada para esse programa é o CRAS da
Assistência Social. Estou encaminhando ofício à Prefeita para saber quando será implantado o
CRAS, que é um articulador de politicas públicas, pois sem ele não vem creche, não vem
PRONATEC e outros programas sociais... queremos saber quando será implantado. Aconteceu na
Escola Micheleto, o seminário de boas práticas pedagógicas: um trabalho de alfabetização, pois há
um numero enorme de crianças que chegam ao quinto ano sem estarem alfabetizadas. As
Professoras Débora e Marina encabeçaram esse trabalho que provocou um avanço na educação.
Parabenizo o município pela adesão a esse Programa. E convido a todos para o evento “Laços de
família” na Escola Sonnewend, amanhã, às vinte horas, pela qualidade de teatro que a Escola está
apresentando. Recebi hoje o panfleto, muito bem feito, que a Prefeitura está distribuindo, que
orienta a população sobre os horários da coleta do lixo. E estive com os Vereadores Jarbas e João
Cunha na reunião para compor o Conselho de Meio ambiente, que pode vir a ser o braço direito
para a Secretaria do Meio Ambiente deslanchar. É o poder publico e a sociedade civil organizada
trabalhando juntos. Sem mais, se despede. Em seguida, ocupa a Tribuna, o Vereador Carlos
Renato Prince, cumprimenta a todos e inicia falando sobre a atuação do Secretário Municipal de
Obras que está enviando notificações aos proprietários de terrenos no Bairro dos Souzas: acho que é
ilegal notificar o proprietário rural. Sei que os que vivem na área embargada foram notificados, mas
o proprietário rural ser notificado está errado! Gostaria que o Secretário de Obras não saísse
notificando todo mundo sendo que tem áreas regulares. E não tem a necessidade de dizer que vai
derrubar as casas construídas há mais de vinte anos! E sobre o folheto que a Gracias falou,
colocaram o nome da rua errado: a Rua 13 de maio como consta não existe mais, agora é Rua Braz
Ribeiro Prince. E outra coisa: a rua da Escola Micheleto tem um buraco enorme e fica em frente à
sede da Secretaria de Obras. Terei que bater sempre na mesma tecla? Outra coisa, pedi uma
cobertura para o ponto de ônibus em frente ao Mancilha, pois há um grande número de crianças que
moram no local e naquele trecho não tem ponto coberto, em dias de chuva as crianças não têm
como se abrigar. Finalizando, um caminhão da Prefeitura foi levar pedras para colocar na Estrada
da Pedra Branca e tinha lixo no caminhão. Jogaram as pedras misturadas com sacos de lixo, a
maquina passou e espalhou o lixo na estrada. Ficou horrível! Sem mais, se despede. Em seguida,
toma a palavra o Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho que após cumprimentar os presentes,
inicia falando do Projeto de Lei que regulamenta o som alto: estava na hora de chegar! Agradeço o
Cascão do CONSEG. Outra coisa fui criticado no começo do ano por falar que os vereadores não
fazem a leitura dos projetos de lei, mas em 2009 (dois mil e nove) o Projeto para som alto passou na
Câmara e foi aprovado pelos vereadores do mandato anterior, porém era direcionado para um bairro
chamado Felicidade, em Curitiba no Paraná! As cópias ficam disponíveis, temos que ler todos os
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projetos. Isso pode acontecer conosco nesse mandato. Outra coisa: agradeço à família do Edjelson
que sustentou o mutirão para a confecção dos brinquedos de Natal das crianças do Bairro dos
Souzas, fornecendo o almoço. E convido a todos para a Festa de Natal que ocorrerá no dia vinte de
dezembro com a distribuição dos brinquedos. Foi um grande esforço dos voluntários. Desejo a
todos um bom Natal. Sem mais, se despede. Findo o expediente, o Presidente coloca em Discussão
e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1. Projeto de Lei do Executivo nº 26/13 de
autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. 2. Projeto de Lei do
Executivo nº 28/13 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. O
Presidente coloca em Primeira Discussão e Primeira Votação o Projeto de Lei do Executivo nº
29/13 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Após o Presidente
coloca em Segunda Discussão e Segunda Votação o Projeto de Lei do Executivo nº 27/13 de
autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente, o
Presidente consulta os vereadores para a realização de duas Sessões Extraordinária logo após
o término desta, para apreciação de projetos pendentes. Estando todos de acordo, o Presidente
convoca os Vereadores para as próximas Sessões Extraordinárias que se realizarão logo após o
término da presente Sessão. 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, 16 de dezembro de 2013.
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