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ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Aos seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas, no
Plenário 26 de Abril – Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato,
sob a presidência da Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, tem início a
47ª (quadragésima-sétima) Sessão Ordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura. O
Secretário Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, faz a verificação da presença
dos vereadores: todos presentes. Havendo quórum regimental, a Presidente declara
aberta a Sessão. O Secretário 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 46ª (quadragésima-sexta) Sessão Ordinária e da 26ª
(vigésima-sexta) Sessão Extraordinária por unanimidade de votos dos vereadores, a
Presidente coloca em votação as referidas atas que são aprovadas por todos os
vereadores. A Presidente solicita ao Secretário que realize a leitura das matérias em
pauta: Ato de Mesa nº 02/15 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Em
seguida, a Presidente solicita aos vereadores que realizem a leitura de suas
proposituras. 1. Indicação nº 10/15 de autoria da Vereadora Maria das Gracias
de Siqueira Leiva. Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de
Oradores, a Presidente convida pela ordem, o primeiro inscrito para ocupar a Tribuna
e fazer uso da palavra: Vereador Edjelson Aparecido de Souza inicia
parabenizando ao Secretário de Esportes e à Prefeita que em parceria com o SESI
entregou tatames novos para as aulas de Hapkido, evento que aconteceu no
Poliesportivo. Já são quase sessenta crianças e adultos participando. Informa que está
tendo aulas de capoeira nas segundas e quartas, os jovens estão usando a quadra nas
terças e quintas e os alunos do futebol estão treinando para os jogos regionais. Enfim,
muitas atividades direcionadas aos jovens. Parabeniza a Feira do Balacobaco nas
pessoas que a organizam, Vanessa, Elaine, Marta e Glaucia. Comenta que na Festa de
Páscoa do bairro do Souza, cada criança recebeu dois ovos de páscoa além de bolo e
refrigerantes. Sem mais se despede. Em seguida, ocupa a tribuna o Vereador Carlos
Renato Prince que inicia agradecendo ao Deputado Estadual Vaz de Lima pela
Emenda Parlamentar que contemplou o município com a Patrulha Agrícola que já foi
entregue à Prefeitura. Diz que proporá à Prefeita uma reunião para decidir como o
trator será usado para não ficar apenas puxando lixo como os demais. Afirma que
será de grande valia aos produtores rurais. Sem mais, se despede. Em seguida, após
solicitar ao Vereador Leandro, vice-presidente que ocupe seu lugar à Mesa Diretora,
a Vereadora Gracias Leiva toma a palavra e inicia referendando os feitos das
últimas semanas como as melhorias para o esporte e a vinda do trator. Saúda os
êxitos, agradece aos vereadores que participaram da Roda em homenagem às
mulheres da cidade. Informa que esteve juntamente com o Vereador Ailton na
reunião da Frente Parlamentar e houve mudança na presidência com o desligamento
do Vereador Ernani Barreto, assumindo a nova direção o Vereador Vagner Balieiro.
Diz que foi convidada para assumir a Secretaria da Diretoria Executiva e o Vereador
Ailton assumiu o Conselho Fiscal. Reitera que desde o começo do mandato e durante
os dois próximos anos estarão representando a Câmara na Frente Parlamentar. Com
relação à segurança nos ônibus, diz que os munícipes estão reclamando muito dos
inúmeros assaltos, uma preocupação presente no CONSEG e na Prefeitura, e essa
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Câmara está reivindicando através de ofícios junto a Polícia Militar uma atenção
maior quanto à segurança nos ônibus com fiscalização mais ostensiva nos trechos
onde estão ocorrendo os assaltos. Comunica que está enviando em nome da Câmara,
ofícios a comandante da Polícia Militar no Vale do Paraíba Coronel Elaine Nikoluk,
ao Secretário de Segurança Pública do Estado e ao nosso comandante Sargento Jessé.
Sem mais, se despede. Findo o expediente, a Presidente convida os vereadores a
participarem da Audiência Pública para elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2016 a ser realizada no dia vinte e três de abril, às dezoito horas, na
Câmara Municipal e convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se
realizará no dia vinte e dois de Abril, às dezenove horas. Declara encerrada a Sessão.
Para constar, Eu, Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, Primeiro secretário, lavrei
a presente Ata.
Sala das Sessões, 06 de Abril de 2015.

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva
Presidente da Câmara

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho
Primeiro secretário

