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ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 
Aos seis dias do mês de outubro 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 37ª (trigésima-sétima) 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 36ª (trigésima-sexta) 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 competentes quanto ao 

Projeto a ser votado na presente Sessão. 2. Projeto de 

Lei do Executivo nº 21/14 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 35/14 de autoria do Vereador João Francisco da 

Silva. Em seguida, o Presidente convida os vereadores 

inscritos como Oradores, para ocupar a Tribuna e fazer 

uso da palavra. Primeiro inscrito, Vereador Edjelson 

Aparecido de Souza, inicia desejando os pêsames à 

família do Rocege. Agradece e parabeniza a equipe do 

Hapkido, que se sagrou campeã entre as oito equipes 
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participantes da Copa São Paulo. Parabeniza o evento de 

reinauguração do Poliesportivo cuja reforma foi executada 

pela Prefeitura Municipal com recursos próprios. 

Parabeniza o Leandro que representou Monteiro Lobato 

no campeonato de cães pastores na Escócia e alcançou 

uma boa colocação internacional.  Agradece à população 

pela confiança no PSDB do qual todos os candidatos 

foram os mais votados.  Parabeniza o trabalho dos 

reeleitos Deputados Hélio Nishimoto e Samuel Moreira e 

do Governador Alkmin.  Parabeniza ao Mani pelo 

excelente serviço feito nas estradas rurais do Descoberto, 

Gruta e Rio Manso que estavam intransitáveis. Informa 

que atualmente, a mais crítica é a Estrada da Serrinha, mas 

já entrou em contato com o Secretario de Obras para fazer 

a manutenção.  Parabeniza o Deputado Padre Afonso 

Lobato por sua reeleição. Sem mais, se despede. Em 

seguida, ocupa a Tribuna o Vereador Jarbas Luiz de 

Noronha Filho: inicia agradecendo ao médico e 

funcionários de plantão do Posto de Saúde pelo pronto 

atendimento e atenção dedicados à filha de sua vizinha, 

que rapidamente foi atendida e encaminhada a São José. 

Sobre as eleições, diz que há dois anos Monteiro Lobato 

foi citada por não ter santinhos nas ruas e que nessa 

eleição se entristeceu ao ver o centro da cidade muito sujo; 

mas pelo menos o Bairro do Souza ficou limpo graças a 

uma vigília que fez com alguns amigos até de madrugada, 

para coibir militantes de jogar santinhos pelas ruas do 

bairro.  Diz que a função dos vereadores além de legislar é 

a de fiscalizar e a lei dá o respaldo, pois espalhar santinhos 

é crime ambiental e crime eleitoral. Convida os colegas 

para a vigília na próxima eleição, pois os vereadores tem 

que dar o exemplo. Afirma que o candidato que mais 

poluiu a região foi o Valdir Alvarenga e ficou contente por 

não ter sido eleito. E espera que sejam retiradas as faixas e 
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cartazes de propaganda política, pois todos querem uma 

cidade limpa. Sem mais, se despede. O Presidente Ailton 

faz um aparte e afirma que apoiou o candidato Ari Kara e 

se compromete a retirar as faixas e cartazes de sua 

campanha. Diz que lamenta pela morte do Rocege e 

convida a todos a fazer um minuto de silencio em 

memoria do ex-vereador Rocege Venâncio. Findo o 

expediente, o Presidente coloca em Discussão e Votação 

as matérias em tramitação Ordinária: 1. Projeto de Lei do 

Executivo nº 20/14 de autoria da Prefeita Municipal: 

aprovado por todos os vereadores. Coloca em Segunda 

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 convida os Vereadores 

para a Audiência Pública do Poder Executivo para 

Demonstração e Avaliação das Metas Fiscais referentes ao 

segundo quadrimestre de 2014 e Audiência Publica da 

Secretaria Municipal de Saúde marcadas para o dia oito de 

outubro, às dezoito horas, na Câmara Municipal. E 

convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária 

que se realizará no dia vinte 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, 06 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 

Presidente da Câmara 



 4 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Primeira-secretária 

 

 


