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ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

 
Aos dezessete dias do mês de novembro 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 40ª (quadragésima) Sessão 

Ordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura.  A secretária Vereadora Maria das Gracias de 

Siqueira Leiva, faz a verificação da presença dos vereadores: ausente o Vereador Carlos Renato 

Prince. 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 39ª (trigésima-nona) 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 

solicita um aparte para comunicar a chegada do Vereador Carlos Renato Prince à Sessão. O 

Presidente solicita à Secretaria a leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões quanto ao Projeto a 

ser votado na presente Sessão. Em seguida, o Presidente solicita aos vereadores a leitura de suas 

proposições a serem deliberadas na Sessão: 1. Indicação nº 42/14 de autoria do Vereador Carlos 

Renato Prince. 2. Indicação nº 43/14 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira.  3.  

Indicações nº 44/14 e 45/14 de autoria dos Vereadores Leandro Jesus da Costa, João 

Francisco da Silva, José Donizeti Pereira, Luís Pereira de Melo Filho e Maria das Gracias de 

Siqueira Leiva. 4. Requerimentos nº 33/14 e 34/14 de autoria do Vereador Carlos Renato 

Prince. Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, o Presidente convida 

pela ordem, o primeiro inscrito para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra: Vereador Edjelson 

Aparecido de Souza inicia parabenizando a Prefeita pela ultima reunião do CONSEG e informa 

que as reuniões ocorrerão também nos bairros da zona rural com o apoio do Delegado Dr. Álvaro e 

do Cascão, presidente do Conselho de Segurança. Comenta sobre a visita do engenheiro do DER 

que confirmou as mudanças a serem feitas em algumas ruas e a colocação de redutores de 

velocidade no centro. Parabeniza pela festa do Doce e Queijo que foi um sucesso.  Sem mais, se 

despede. Em seguida, passa a fazer uso da palavra o Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho: 

inicia falando de mais um Projeto de Lei de sua autoria, esse que trata sobre a publicidade dos 

aluguéis de imóveis pela Prefeitura, com todas as informações à população e espera que os colegas 

colaborem na sua aprovação. Cumprimenta a Prefeitura pela Festa do Doce e Queijo e diz que a 

população já esta pedindo "repeteco". Diz que são iniciativas que estão dando certo.  Parabeniza a 

Feira do Balacobaco e fala do mutirão para confecção de brinquedos para a Festa de Natal das 

crianças do Bairro do Souza que vem se repetindo desde dois mil e nove e está acontecendo todos 

os finais de semana. Diz que está faltando mão de obra e todos são bem vindos, pois está precisando 

de voluntários. Sem mais, se despede. Em seguida, ocupa a Tribuna o Vereador Carlos Renato 

Prince, inicia falando sobre sua indicação à Prefeita para manutenção da Estrada do Livro, no 

trecho de terra que está intransitável.  Diz que o pessoal da garagem está desenvolvendo um bom 

trabalho. Comenta sobre o requerimento que enviou a Policia Militar, que agora está mais presente 

junto à população, agradece o Sargento Jessé que está desenvolvendo esse trabalho. E fala também 

que requereu à Prefeita seja feita a vacinação antirrábica na zona rural, mas, pela resposta só 

acontecerá no centro. Afirma que a raiva é uma zoonose que atinge as pessoas também. E requereu 

à Prefeita, informações sobre a utilização das verbas enviadas pelo Deputado Vaz de Lima a seu 

pedido, para a compra da Patrulha agrícola e para as obras do calçamento até a Vila Esperança. 

Parabeniza a Prefeita pela Festa do Doce e Queijo e diz que gostaria que esse evento tivesse 

continuidade para ajudar os comerciantes da cidade e dá nota dez pelo evento que valoriza os 

produtos da terra. Sem mais, se despede. Próxima inscrita, Vereadora Maria das Gracias de 

Siqueira Leiva inicia parabenizando uma reportagem da Tv Vanguarda que anunciou a 

incorporação no currículo escolar do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nas escolas 

municipais de Monteiro Lobato e São José dos Campos, além do sexto ano nas escolas estaduais. 

Diz que haverá atividades transversais e disciplinares com o apoio e assessoria do Promotor Doutor 

Fausto Junqueira. Parabeniza a Secretaria de Educação e educadores.  Diz que o município está 

implantando também o Programa Mais educação, com mais horas de aulas, começando com as 
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crianças do centro e aos poucos abrangerá a área rural. Parabeniza essa implantação que está sendo 

feita de forma competente. Fala sobre o lançamento pela Prefeitura, do Projeto Novo Mundo em 

parceria com o SESI, SENAI e FIESP, uma maneira de capacitar e inserir os portadores de 

necessidades especiais no mercado de trabalho; parabeniza as entidades envolvidas. Diz que haverá 

mais uma reunião de regularização fundiária, aberta a todos os vereadores. Parabeniza a Festa do 

Doce e Queijo que envolve o Planejatur, Contur e parcerias dos setores. Afirma que o êxito da 

primeira festa é uma prova de que a parceria é o melhor caminho para gerar emprego e renda de 

maneira sustentável.  Fala da Feira do Balacobaco que aconteceu com muito êxito e no mês que 

vem será especial, comemorando os dois anos de sua existência. Agradece ao Banco do Brasil que 

atendeu seu pedido e finalmente instalaram os armários guarda-volumes. Saúda o Dia da 

Consciência Negra e à Secretaria de Educação que valoriza a luta contra o racismo. Fala da 

importância da reflexão nesse dia quanto ao respeito pela diversidade étnica. Sem mais, se despede. 

Findo o expediente, o Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação 

Ordinária: 1.  Requerimentos nº 33/14 e 34/14 autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 

aprovados por todos os vereadores. 2. Projeto de Lei do Legislativo nº 03/14 de autoria do 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho: aprovado por todos os vereadores.      Em seguida o 

Presidente coloca em Primeira Discussão e Primeira Votação o Projeto de Lei do Executivo nº 

21/14 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente 

e não havendo mais nada a tratar, o Presidente informa que estão abertas as inscrições das chapas 

que concorrerão para renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o segundo biênio da 

16ª (Décima-sexta) Legislatura. As inscrições deverão ser protocolizadas na Secretaria da Câmara 

Municipal até às dezessete horas do dia doze de dezembro de dois mil e quatorze, e a eleição 

acontecerá no dia doze de dezembro, às dezenove horas, em Sessão Extraordinária. Sem mais, o 

Presidente convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que se realizará no dia primeiro 

de dezembro, 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, 17 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 

Presidente da Câmara 

 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Primeira-secretária 

 

 


