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ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 
Aos vinte 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 38ª (trigésima-oitava) 

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 37ª (trigésima-sétima) 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 solicita aos vereadores a leitura de suas proposições a 

serem deliberadas na Sessão: 1. Indicação nº 36/14 de autoria do Vereador Carlos 

Renato Prince. 2. Requerimento nº 29/14 de autoria do Vereador Carlos Renato 

Prince. 3. Projeto de Decreto Legislativo nº 03/14 de autoria do Vereador Ailton 

Rodolfo Martins. Em seguida, o Presidente convida os vereadores inscritos como 

Oradores, para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra. Primeira inscrita, Vereadora Maria 

das Gracias de Siqueira Leiva inicia lembrando os colegas sobre o curso do Tribunal de 

Contas para qualificar os vereadores que vai iniciar sua segunda fase com três encontros nos 

dias trinta de outubro e dias treze e vinte e sete de novembro, das nove às treze horas, cujo 

tema será o Poder das Câmaras Municipais. Diz que, mais do que nunca, o vereador precisa 

saber de sua função. Sem mais, agradece. A seguir, ocupa a Tribuna o Vereador Edjelson 

Aparecido de Souza, inicia falando da festa do Dia das Crianças do Bairro do Souza que 

foi feita com doações da comunidade do bairro e agradece à Prefeita que enviou dois 

brinquedos que foram montados na praça para divertir as crianças. Agradece também a 

presença da viatura da Polícia Militar na Feira do Balacobaco. Sem mais se despede.  O 

próximo inscrito Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho inicia falando da Feira do 

Balacobaco da qual, pela primeira vez não pode participar. Parabeniza a organização, 

ocorreu tudo em ordem, assim como a festa do Dia das Crianças que foi ótima. Informa que 

algumas pessoas de Monteiro Lobato estão efetuando o transporte, compra e venda de aves 

silvestres no Bairro do Souza, cometendo um crime federal, e diz que já houve a denúncia e 

estão sendo investigados. Diz que está trabalhando em paralelo com os Pereirões e que 

agora, fazem parte do site da Wikipédia, a maior enciclopédia aberta mundial. Acrescenta 

que foi uma pesquisa feita para um trabalho da faculdade que está cursando e aproveitou 

para colocar no site do Wikipédia. Convida a todos para conhecer a página e colaborar, 

podendo inserir mais informações sobre os Pereirões. Sem mais se despede. Próximo a fazer 

uso da palavra, Vereador Carlos Renato Prince inicia falando de sua indicação à Prefeita 

solicitando a manutenção da Estrada dos Gomes, importante acesso que liga os bairros da 

Pedra Branca e Matinada, que está em péssimas condições de uso. Fala também do seu 

requerimento à Prefeita para que informe sobre a vacinação antirrábica na zona rural, onde 

há maior concentração de animais e que já deveria ter sido realizada no mês de agosto, 

época do cio das fêmeas. Alega que é questão de saúde pública, pois a raiva não tem cura e 

leva à morte e se houver um surto, vai complicar. Lembra que já está marcada a vacinação 

aqui no centro, mas os moradores da zona rural têm cobrado. Deseja as boas vindas ao 

Sargento Jessé que assumiu o comando da Policia Militar na cidade e diz que tem 

presenciado a viatura nas ruas, porta das escolas e na praça. Lembra a todos do evento que o 

Sindicato Rural promoveu em parceria com o Marcha Vale, no qual ao final, antes de 

desmontarem os estandes, já tinham roubado todos os fios da iluminação. Afirma que a 

causa desses roubos acontecem pela falta de rondas da Polícia Militar, pois enquanto as 
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viaturas ficam guardadas no destacamento os ladrões agem... Aconteceram também os 

roubos do trator do Romano, da ordenhadeira do João, da casa do Vereador Leandro e 

outros... Acha que com a ronda ostensiva, pelo menos não vão falar que a polícia não está 

trabalhando... Diz que recebeu uma reclamação de um morador do bairro da Pedra Branca, 

sobre o Fabrício, motorista da Prefeitura, que está detonando o caminhão novo e tem até 

famílias correndo o risco de serem atropeladas pelas estradas devido ao modo como ele 

dirige. Muitos têm reclamado.  Depois o funcionário reclama que o Diretor e os Vereadores 

perseguem, mas para esse novo modelo de caminhão doado pelo governo, não existem 

peças para reposição então, do jeito que ele esta dirigindo, vai virar sucata em breve. Já não 

chega a quantidade de carros sucateados no pátio da Prefeitura? E agora ele está de cara feia 

comigo, mas repito que não tenho medo. Sem mais se despede. Findo o expediente, o 

Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1. 

Requerimento nº 29/14 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por 

todos os vereadores. 2. Projeto de Decreto Legislativo nº 03/14 de autoria do Vereador 

Ailton Rodolfo Martins: 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 três de novembro, 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, 20 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 

Presidente da Câmara 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Primeira-secretária 

 

 


