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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Aos quinze dias do mês de setembro 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 36ª (trigésima-sexta)
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 35ª (trigésima-quinta) 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.
Projeto de Lei do Executivo nº 20/14 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. Indicações nº 31 e 32/14 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira. 2.
Indicação nº 33/14 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 3. Indicação nº
34/14 de autoria da Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva. 4.
Requerimentos nº 26/14 e 27/14 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira. 5.
Requerimento nº 28/14 de autoria de todos os vereadores. Em seguida, o Presidente
convida os vereadores inscritos como Oradores, para ocupar a Tribuna e fazer uso da
palavra. Primeiro inscrito, Vereador Ailton Rodolfo Martins, declina de fazer uso da
palavra e convida para ocupar a Tribuna a Vereadora Maria das Gracias de Siqueira
Leiva que inicia destacando o V Festival de Literatura Infantil, parabenizando a Prefeitura e
as escolas envolvidas no evento. Ressalta o trabalho do Grupo Tiquequê que se apresentou
em todas as escolas, inclusive na creche; despertando o potencial e a espontaneidade nas
crianças. Parabeniza também a qualidade do ensino no município que alcançou o índice
estabelecido pelo MEC e está entre os oito melhores, dos trinta e nove municípios da Região
Metropolitana avaliados pelo IDEB. Parabeniza a todos os envolvidos na área da educação.
Lembra os colegas que o curso do Tribunal de Contas continua e é muito importante para
qualificar os vereadores. E que a Doutora Silvana enfatizou o papel do Tribunal de Contas
também como orientador e não somente como fiscalizador. Convida os colegas para a
Audiência Pública no DAAE em Taubaté que reunirá o Comitê de Bacias e todos serão
avisados da data em que acontecerá. Sem mais, se despede. Em seguida, ocupa a Tribuna o
Vereador Leandro Jesus da Costa que inicia parabenizando a Prefeitura e funcionários
pela organização do Festival de Literatura Infantil, pelo envolvimento da população e pelos
elogios dos turistas e de seus colegas de faculdade presentes no evento. Informa sobre sua
participação como membro da Comissão de Legalização Fundiária criada pela Prefeita, que
tomou a frente para resolver os problemas dos loteamentos irregulares e que, com a ajuda da
população e dos loteadores vão conseguir reverter a situação. Quanto à renomeação do
Centro Poliesportivo, acha muito justa a homenagem a Carlos Auricchio que, como exvereador e ex-prefeito muito fez pelo município. Sobre os furtos ocorridos na Michela e na
Casa Lotérica, ficou triste porque a Policia Militar alega que não tem crimes na cidade, mas
a lotérica foi assaltada em pleno dia. Pede ao Presidente encaminhamento de ofício ao
Comandante da Polícia Militar em nome de todos os vereadores. Deixa seus sentimentos de
pesar à família do Cebola, ex- vereador. Sem mais se despede. A seguir, passa a fazer uso da
palavra o Vereador Edjelson Aparecido de Souza que inicia parabenizando a Prefeitura
pelo V Festival de Literatura Infantil, atualmente, um dos melhores eventos da cidade. Um
trabalho do André Barreto e da Prefeitura Parabeniza o Aleandro, Secretário de Esportes e
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diz que a reinauguração do Poliesportivo com homenagem a Carlos Auricchio foi muito
bem pensada. Diz que esteve com o Engenheiro Élcio do DER que confirmou a colocação
de redutores de velocidade nas proximidades da Delegacia Civil, Banco do Brasil e Loja do
Antenor. Diz que depois de conseguir parar o tráfego das carretas pela Rodovia SP-50,
conseguiu também junto ao DER a instalação de balança para carga que vai ser colocada no
Buquirinha. Deixa os pêsames à família do Ewaldo Cebola e se despede. Próximo a ocupar
a Tribuna, Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho inicia parabenizando o Festival de
Literatura e fala do orgulho em fazer parte do evento que tem dado certo a cada ano. E o que
marcou nesse Festival foram as pessoas vestidas de azul, que vestiram a camisa para
colaborar e ali estiveram sempre prontas a ajudar. Com alegria diz: - Esse festival é nosso, a
sensação é de festa! Convida a todos para a Feira do Balacobaco que acontecerá no
próximo domingo, no bairro do Souza, uma atração a mais para Monteiro Lobato com a
participação cada vez maior de turistas. Sem mais, se despede. O Presidente Ailton toma a
palavra e deseja sentimentos de pêsames à família do Cebola e solicita a todos permanecer
em pé e em silêncio por um minuto em memoria ao ex-vereador Ewaldo Magalhães de
Moura. Findo o expediente, o Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em
tramitação Ordinária: 1. Requerimentos nº 26/14 e 27/14 de autoria do Vereador José
Donizeti Pereira: aprovados por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 28/14 de
autoria de todos os vereadores: aprovado por todos os vereadores.
Em seguida o
Presidente coloca em Primeira Discussão e Votação: 1. Projeto de Emenda à Lei
Orgânica nº 01/14 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Monteiro
Lobato: 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 seis de outubro, 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, 15 de setembro de 2014.

Vereador Ailton Rodolfo Martins
Presidente da Câmara

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva
Primeira-secretária

