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ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 41ª (quadragésima-primeira) 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 solicita um aparte para comunicar a chegada do
Vereador Carlos Renato Prince à Sessão e 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 40ª (quadragésima) 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 à
secretária 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 46/14 de autoria dos Vereadores Leandro Jesus da
Costa e Luís Pereira de Melo Filho. 2. Indicação nº 47/14 de autoria da Vereadora Maria das
Gracias de Siqueira Leiva. 3. Requerimento nº 35/14 de autoria de todos os Vereadores.
Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, o Presidente convida, pela
ordem, a primeira inscrita para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra: Vereadora Maria das
Gracias de Siqueira Leiva inicia parabenizando as professoras Rosana, Cleusa e Lilian das escolas
Micheleto do centro e Olivia do Taquari, que trouxeram os alunos do quarto ano para conhecer a
Câmara Municipal. Diz que foi formada uma roda de conversa onde foram abordados vários
assuntos sobre política, inclusive a crise de valores que estamos vivendo, mas afirma que conseguiu
passar aos alunos a seriedade da função dos vereadores e que há políticos honestos e éticos. Sem
mais, se despede. Próximo inscrito, Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho inicia convidando a
todos para a comemoração dos dois anos de existência da Feira do Balacobaco no bairro do Souza,
que terá eventos durante o dia todo. Convida a quem quiser participar do mutirão do Natal das
Crianças do bairro do Souza, para ajudar na montagem e pintura dos brinquedos. Fala do término de
dois anos desse mandato e da eleição para a nova composição da Mesa Diretora da Câmara,
informando que não vai concorrer à presidência. Lembra a todos que a Mesa Diretora com seus
membros são os que representam a Câmara lá fora, diz que é necessária competência política e
técnica. Espera que não seja por orgulho, vaidade ou por motivos políticos, mas, se for, diz que vai
"pegar no pé" e cobrar ferrenhamente competência do próximo presidente porque todos estão
questionando. Diz que é hora de dar exemplos, que não é pessoal ou por partido político, mas vai
ser contra elegerem qualquer pessoa incompetente para administrar essa Casa de Leis. Sem mais, se
despede. Em seguida, ocupa a Tribuna o Vereador Edjelson Aparecido de Souza, inicia falando
que devido à inoperância do sistema de emergência da Polícia Militar através do 190 em nossa
cidade, tomou a iniciativa de oferecer um telefone celular a Polícia Militar que vai permanecer por
vinte e quatro horas na viatura e pede ajuda aos vereadores para compartilharem esse custo. O
Vereador Jarbas se prontifica a colaborar. O Vereador Edjelson continua e diz que o município
recebeu a visita do Deputado Hélio Nishimoto que veio agradecer a população por sua reeleição e já
premiou a cidade com uma Emenda Parlamentar no valor de duzentos e oitenta mil reais para a
compra de um rolo compressor para a manutenção das estradas rurais. Parabeniza o Vereador Jarbas
pelo empenho na fabricação dos brinquedos de Natal para as crianças do bairro do Souza. Diz que
ninguém fez indicação, mas a Prefeitura está fazendo a limpeza com poda de árvores e roçada.
Parabeniza a Prefeita pelo Projeto de Liderança, muito bom para os jovens. O Presidente Ailton
faz um aparte e diz que está de acordo com a compra do telefone celular, mas pensou na
possiblidade da Câmara comprar um rádio amador que ficará na Câmara, as secretárias podem
operar e a Câmara terá o privilégio de ajudar na segurança do município e nos serviços da EDP
Bandeirante. O Vereador Edjelson responde ao Presidente Ailton que é inconstitucional a Câmara
fazer essa compra e que os vereadores vão fazer um rateio para comprar o celular. Sem mais, se
despede. O Presidente Ailton Rodolfo Martins solicita ao Vereador João Francisco da Silva,
Vice-presidente que ocupe seu lugar à Mesa para fazer uso da palavra. Inicia agradecendo aos
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vereadores Jarbas, Edjelson, Gracias e João que o elegeram a presidência da Câmara. Deseja boa
sorte ao futuro presidente e diz que muitas vezes foi questionado de não estar apto para o cargo.
Deixa o seu apoio aos oito vereadores e afirma que não pretende fazer parte da próxima Mesa
Diretora. Diz que o próximo presidente poderá sim ser um "politiqueiro" ou um vereador que
nunca tenha participado da vida da Câmara e do Executivo, pois todos estão aqui porque receberam
a confiança do eleitor pelo bem do Executivo, do Legislativo e principalmente da população. Sem
mais, se despede. Findo o expediente, o Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias
em tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº 35/14 de autoria de todos os Vereadores:
aprovado por todos os vereadores. O Presidente coloca em Segunda Discussão e Segunda
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 à 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 quinze 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, 1º de dezembro de 2014.
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