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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 
Aos sete dias do mês de julho 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 32ª (trigésima-segunda) 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. Depois de dispensada a leitura da ata da 31ª (trigésima-primeira) Sessão Ordinária por 

unanimidade de votos dos vereadores, o Presidente coloca em votação a referida ata que é aprovada por 

todos os vereadores. O Presidente informa que as contas da Prefeitura Municipal referentes ao 

exercício de 2012 estão à disposição para consulta e avaliação na secretaria desta Casa de Leis. A 

secretária inicia a leitura das matérias em tramitação ordinária: 1. Pareceres emitidos pelas Comissões 

quanto ao Projeto a ser apreciado na presente Sessão. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 18/14 de 

autoria da Prefeita Municipal que será encaminhado às Comissões competentes para análise e 

emissão de Parecer. O Presidente solicita aos vereadores a leitura de suas proposições a serem 

deliberadas na Sessão: 1. Indicação nº 22/14 de autoria dos Vereadores Luís Pereira de Melo Filho 

e Leandro Jesus da Costa. 2. Indicação nº 23/14 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira. O 

Presidente convida os vereadores inscritos como Oradores para ocupar a Tribuna e fazer uso da 

palavra. Única inscrita, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva ocupa a Tribuna e inicia 

falando sobre o evento no Bairro Taquari que acontecerá amanhã, dia oito: a cerimônia de Plantio da 

Bandeira da Paz que trará respeito, união e diálogo à cultura de paz e espera, seja uma motivação à 

ação, pois o Taquari é um bairro que tem muitas carências de serviços públicos básicos. Existe a 

necessidade de que haja diálogo entre as Prefeituras de Monteiro Lobato e São Jose dos Campos. 

Menciona também a audiência pública da Polícia Militar que teve a participação de muitos munícipes e 

diz ser histórico esse momento em que a Polícia Militar se une à Câmara e à Prefeitura. Elogia o 

método de divulgação usado pela prefeitura com carro de som, para que a população tome 

conhecimento. Diz que foi muito bom ouvir a polícia falando de diálogo e cultura de paz, pois há 

algumas décadas a polícia era truculenta e espera que os conceitos de prevenção apresentados não 

fiquem só nos discursos. O Presidente Ailton faz um aparte e diz que achou fraca a audiência, pois 

nenhum membro do Conselho Tutelar compareceu e foi mais para “encher linguiça”, pois as 

estatísticas apresentadas pela Policia Militar não batem com a realidade do município e nem sabem 

dizer por onde entram as drogas no município. Diz que nas próximas audiências deve haver também a 

participação da Polícia Civil e do Conselho Tutelar. A Vereadora Gracias continua e diz que é uma 

tentativa da polícia de aproximação com a sociedade com um discurso bonito, mas a violência é 

mascarada com boletins de ocorrência não registrados. Parabeniza o Vereador Jarbas pela autoria do 

Projeto de Lei que defende o patrimônio cultural do município e informa que haverá um evento do dia 

nove até domingo, o Revelando São Paulo onde será apresentada toda a cultura do Vale do Paraíba, 

uma oportunidade para serem implantadas políticas públicas, que se traduzam em serviços públicos 

eficazes para a população. Sem mais, se despede. O Presidente coloca em Primeira Discussão e 

Votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Projeto de Lei do Legislativo nº 01/14 de autoria 

do Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho: aprovado por todos os vereadores.  O Presidente 

coloca em Segunda Discussão e Segunda Votação os Projetos de Lei do Executivo nº 14/14, 16/14 

e 17/14 de autoria da Prefeita Municipal: aprovados por todos os vereadores.   Findo o expediente 

e não havendo mais nada a tratar, o Presidente informa que os vereadores entrarão em Recesso 

Parlamentar a partir do dia dezoito de julho devendo retornar em primeiro de agosto, ficando, porém, à 

disposição para qualquer convocação extraordinária. Declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, 

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

 

Sala das Sessões, 07 de julho de 2014. 
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Primeira-secretária 

 


