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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, 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 24ª (vigésima-quarta)
Sessão Ordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura. O Presidente solicita à secretária
Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, que faça a verificação da presença dos
vereadores. Estando 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
23ª (vigésima-terceira) Sessão Ordinária: dispensa aprovada por unanimidade. Em seguida,
coloca em Discussão e Votação a referida Ata que é aprovada por unanimidade. O
Presidente solicita aos vereadores a leitura de suas proposituras a serem apreciadas na
Sessão: 1. Requerimento nº 08/14 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 2.
Requerimento nº 09/14 de autoria de todos os Vereadores 3. Projeto de Lei do
Executivo nº 06/14 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, o Presidente convida os vereadores inscritos como
Oradores para fazerem uso da palavra conforme determina o Regimento Interno. Primeira
inscrita, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, cumprimenta a todos e inicia
falando da importância do mês de março para as comemorações do Dia Internacional da
Mulher e dos eventos que reforçam os direitos conquistados para as mulheres. – Pensando
nisso, achei oportuno organizar uma roda de conversa para a população, voltada a esse tema
e, para tanto, tomei a iniciativa juntamente com o Presidente Ailton, de convidar a
Presidente da Câmara de São José dos Campos, Vereadora Amélia Naomi, que é referência
exemplar em liderança feminina e tem direcionado o seu trabalho como vereadora também
às questões que envolvem a mulher na sociedade; como o direito à saúde e o combate à
violência contra a mulher e outros assuntos, para debatermos juntos. Quero agradecer a
presença da Vereadora Amélia Naomi à Sessão Plenária e convido todos a permanecer na
roda de conversa que ocorrerá logo após o término da Sessão. Sem mais, agradece e se
despede. Em seguida, ocupa a Tribuna o Vereador Edjelson Aparecido de Souza, após
cumprimentar os presentes, parabeniza e agradece a presença da Vereadora Amélia Naomi à
Sessão. E continua: - Eu e os colegas vereadores Leandro e João Cunha participamos da
corrida Matuto Cross, um esporte que tem crescido e já estamos pensando em formar uma
equipe. Referente às reuniões com a empresa de ônibus Cidade Natureza, a prestação de
serviços já melhorou, mas vamos continuar lutando. E agora já conhecemos o Toninho da
MTU. Se lutarmos juntos, vamos conseguir melhorar o transporte coletivo. Já tivemos
problemas com duas empresas: a Bandeirante, que estava dando muitos problemas, mas
conseguimos trazer uma agencia e hoje temos um posto de atendimento ao público na
cidade. Tivemos também problemas com o trânsito de carretas dentro da cidade, pedi apoio
de alguns vereadores de São José, não consegui. Mas consegui junto ao DER e hoje ainda
passam algumas, mas a Polícia Rodoviária está fiscalizando. Quero parabenizar a Prefeitura
e a Polícia Militar pelo Carnaval. Parabenizo a visita do nosso governador, inaugurando o
Acessa São Paulo, um recurso a mais de pesquisas para as crianças. Parabenizo o Deputado
Hélio Nishimoto pela emenda de cento e cinquenta mil reais para a Secretaria de Esportes,
mais duzentos mil para a reforma do Centro Cultural e mais cem mil reais que já estão na
conta da Prefeitura. Recebemos também o carro adaptado para a saúde do Deputado
Alexandre da Farmácia e conforme anunciado pelo Governador, o Programa Melhor
Caminho para conserto de estradas no bairro Ponte Nova. O Deputado Samuel Moreira
esteve na cidade, visitou o terreno onde será construída a creche, foi feita nova medição e já
confirmou verba para a construção da creche com capacidade para setenta crianças. É com
muita alegria que sempre recebemos os deputados Hélio Nishimoto, Alexandre da Farmácia
e Padre Afonso lobato, que sempre trouxeram verbas para o município. Sem mais, agradece
e se despede. Em seguida, inicia sua oratória, o Vereador Carlos Renato Prince:
cumprimenta a todos e deseja boas vindas à Vereadora Amélia Naomi. Parabeniza a
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Prefeitura pelo Carnaval e diz: - Que no próximo ano o grupo Filhos da Terra seja o
animador do carnaval por manter a tradição das marchinhas. Parabeniza a Prefeita pelo
programa Acessa São Paulo que o Deputado Vaz de Lima já havia conseguido para a cidade,
mas o pessoal do Vargas perdeu. Agora a Prefeita conseguiu trazer e vai atender os carentes.
Quanto ao convênio com a Polícia Militar, já está assinado e está dependendo da Policia
Militar enviar os documentos. Por conta da aposentadoria do Sargento Nascimento vão
assumir o comando uma capitã e um sargento interinos. E recebemos também uma verba de
quatrocentos e cinquenta mil do Deputado Vaz de Lima para o Programa Patrulha Agrícola
e para a infraestrutura da cidade - as calçadas - e que ainda vai poder ser usada na reforma
do Poliesportivo; e mais sessenta mil reais para o asilo. Sem mais, agradece e se despede. O
Presidente Ailton lembra os vereadores que ele também participou da corrida Matuto
Cross: - Não somos atletas, mas participamos. Agradeço ao governador pelo Acessa São
Paulo e parabenizo a Prefeita pelo Carnaval. A capitã Jaqueline vai assumir o comando da
Polícia Militar. Temos que pegar firme na luta por nossos jovens que estão sendo formados
e acabar com as drogas. Agradeço em especial, à Vereadora Amélia Naomi que está em seu
sétimo mandato e ao Vereador Tonhão Dutra em seu quarto mandato, pela presença em
nossa Casa de Leis. Peço aos vereadores que fiquem para a palestra da Vereadora Naomi,
logo após o término da Sessão. Sem mais, agradece a todos. Findo o expediente, o
Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1.
Requerimento nº 08/14 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por
todos os vereadores. 2. Requerimento nº 09/14 de autoria de todos os Vereadores:
aprovado por todos os vereadores.
Findo o expediente, o Presidente convoca os
Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que se realizará no dia dezessete de março, 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, 10 de março de 2014.
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