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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

 
 

Aos dois dias do mês de junho 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 30ª (trigésima) Sessão Ordinária da 16ª (décima-sexta) 

Legislatura.  A secretária Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, faz a verificação da 

presença dos vereadores: ausente o Vereador João Francisco da Silva. 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. Depois de dispensada a leitura das atas da 29ª (vigésima-nona) 

Sessão Ordinária e 15ª (décima-quinta) e 16ª (décima-sexta) Sessões Extraordinárias por unanimidade 

de votos dos vereadores, o Presidente coloca em votação as referidas atas que são aprovadas por todos 

os vereadores.  A secretária inicia a leitura das matérias em tramitação ordinária: 1. Pareceres 

emitidos pelas Comissões quanto aos Projetos a serem apreciados na presente Sessão. 2. Projetos 

de Lei do Executivo nº 16 e 17/14 de autoria da Prefeita Municipal. O Presidente informa que 

encaminhará os referidos projetos às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer. Em 

seguida, o Presidente solicita à secretária a leitura da proposição do vereador ausente a ser deliberada: 

1. Indicação nº 17/14 de autoria do Vereador João Francisco da Silva. O Presidente convida os 

vereadores inscritos como Oradores para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra. Pela ordem de 

inscrição, o Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho inicia falando da reforma do Centro Cultural 

cuja parede demolida, está causando discórdia, pois muitos não sabem que essa decisão decorreu da 

opinião de dois engenheiros e inclusive com laudo assinado pelo Vereador João Cunha da Defesa Civil. 

Diz que já trabalhou com restauração de patrimônios históricos e pode constatar o valor altíssimo 

empreendido, como no Vicentina Aranha, onde foram gastos mais de sete milhões. Afirma que hoje, a 

Prefeitura não tem esse dinheiro em caixa e, entre a segurança e a preservação do patrimônio, a 

segurança foi a decisão mais sensata. Para se conseguir qualquer verba federal, teria que se esperar por 

um selo federal que leva dois anos para ser emitido, com todas as suas autorizações burocráticas 

federais. Espera que no final, a reforma seja do agrado de todos e cumpra sua função. Fala também 

sobre a controvérsia dos dois projetos do Executivo que foram retirados e agora voltaram para votação: 

na reunião com a Prefeita, oito dos nove vereadores concordaram com os mesmos. O fato de estar 

retroativo a primeiro de maio, não passa de intrigas que só servem para atrasar o andamento do projeto.   

Finalizando, convida a todos para a Feira do Balacobaco, dia oito: está fazendo sucesso com mais 

artesãos participando. Sem mais, se despede. A seguir, sobe à Tribuna, a Vereadora Maria das 

Gracias de Siqueira Leiva que inicia falando sobre a discussão a nível estadual acerca da Bacia do 

Paraíba do Sul, na questão dos recursos hídricos por conta da escassez de água no sistema Cantareira; 

nas reuniões da Frente Parlamentar que tem participado juntamente com o Presidente Ailton. E informa 

também que vai participar juntamente com o Vereador João Cunha da Marcha de Vereadores até a 

Assembleia Legislativa, pois esse é um projeto que exige bastante debates. Diz que a proposta do 

governador foi feita de forma atropelada, sem audiências públicas e sem estudos de impacto ambiental. 

Fala também da necessidade de se fazer um plano de compensação educando o cidadão contra o 

desperdício e as empresas para a manutenção do sistema hidráulico e o desmatamento. Acha 

importante que a Câmara se envolva nesse debate. 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 13/14 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 

12/14 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 

que se realizará no dia dezesseis de junho, às dezenove horas. Declara encerrada a Sessão. Para constar, 

Eu, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeira-secretária, lavrei a presente Ata.  

 

Sala das Sessões, 02 de junho de 2014. 

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 

Presidente da Câmara 

 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Primeira-secretária 

 


