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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Aos dezoito dias do mês de agosto 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 34ª
(trigésima-quarta) 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 33ª
(trigésima-terceira) Sessão Ordinária por unanimidade de votos dos vereadores, o
Presidente coloca em votação a referida ata que é aprovada 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. O Presidente solicita aos vereadores a leitura de suas proposições a serem
deliberadas na Sessão: 1. Indicações nº 26/14 e 27/14 de autoria do Vereador José
Donizeti Pereira. 2. Indicação nº 28/14 de autoria de todos os vereadores. 3.
Indicação nº 29/14 de autoria dos Vereadores Leandro Jesus da Costa, Luís
Pereira de Melo Filho e José Donizeti Pereira. 4. Requerimentos nº 21/14 e 22/14
de autoria da Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva. O Presidente
convida os vereadores inscritos como Oradores, para ocupar a Tribuna e fazer uso da
palavra. Primeiro inscrito, Vereador Ailton Rodolfo Martins, após solicitar ao vicepresidente Vereador João Francisco da Silva que ocupe seu lugar à Mesa Diretora,
inicia agradecendo a presença do ex-prefeito Vargas que sempre esteve presente
nessa Casa de Leis quando então prefeito do município. Passa a elencar todos os
pedidos que fez como vereador e que foram atendidos pelo ex-prefeito no seu
mandato. Diz que guarda no coração todos os pedidos que o prefeito atendeu, elogia
sua atuação como prefeito e diz que quem saiu ganhando foi a população. Comenta
que esteve em reunião com o Jonis, Secretario de Transportes que afirmou estar
disposto a atender aos pedidos dos vereadores. Inclusive atendeu um pedido seu de
conserto de um mata-burro no bairro São Benedito. Na ultima sessão estiveram
também presentes nessa Casa, o ex-prefeito Sergio Magalhães e o ex-vereador Pedro
Costa que apresentou requerimento encaminhado ao Deputado Alexandre da
Farmácia, pedindo o represamento do Rio Buquira e quer deixar claro aos colegas
que não é contra o projeto do Deputado, mas é contra a transposição do Rio Paraíba.
Aliás, o Vereador Joao Francisco não entendeu sua colocação na sessão anterior,
dizendo que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, ele explica que fez apenas
uma explanação dos dois casos, que é a reconciliação das águas do município e é o
que vai acontecer. A Vereadora Gracias solicita um aparte e acrescenta que a
questão da transposição do Rio Paraíba é complexa e exige muitos estudos e
informações. Aproveita para avisar os vereadores da audiência pública que tratará
desse assunto no dia vinte e sete de agosto, quarta feira, às dezenove horas, na Casa
dos Advogados em Taubaté. O Vereador Ailton retoma e diz que vai consultar sua
agenda para ver a possibilidade de estar presente, mas desde já disponibiliza o carro
oficial aos vereadores que quiserem ir. O Vereador João faz um aparte e diz que foi
ele mesmo que arrumou o mata-burro no bairro São Benedito. O Vereador Ailton
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diz que foi o próprio secretário quem falou que o Jonas Paulo tinha ido consertar o
mata-burro, mas se não conseguiu e o colega fez o serviço, parabeniza-o. Sem mais,
se despede. O próximo inscrito a ocupar a Tribuna, Vereador Jarbas Luiz de
Noronha Filho inicia falando da Feira do Balacobaco que só tem melhorado e está
dando cada vez mais certo. Agradece aos organizadores e informa que também é
expositor na feira. Diz que todos estão gostando. Aproveita o ensejo e deixa seu
pesar à família do companheiro de Partido Eduardo Campos pelo seu falecimento.
Sem mais, se despede. Finda a oratória, o Presidente coloca em Discussão e Votação
as matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimentos nº 21/14 e 22/14 de
autoria da Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva: aprovados por
todos os vereadores.
2. Projetos de Lei do Executivo nº 18/14 e 19/14 de
autoria da Prefeita Municipal: aprovados por todos os vereadores. 3. Projeto de
Decreto Legislativo nº 02/14 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal:
aprovado por todos os vereadores. O Presidente coloca em Primeira Discussão e
Primeira Votação o Projeto de Lei do Legislativo nº 02/14 de autoria da Mesa
Diretora da Câmara Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o
expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente convida os vereadores a
participarem da reunião convocada pela Prefeita Municipal para esclarecimentos
sobre o desassoreamento do Rio Buquira no trecho do Jardim Iracema, a ser realizada
no dia dezenove de agosto, às dezoito horas, no Sindicato Rural. E convoca os
vereadores para a Sessão Extraordinária que se realizará logo após o término da
presente Sessão. 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 agosto de 2014.
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