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ATA DA 58ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos cinco dias do mês de outubro 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 

58ª (quinquagésima-oitava) 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 57ª (quinquagésima-sétima) Sessão Ordinária por 

unanimidade de votos dos vereadores, a Presidente coloca em votação a referida ata 

que é aprovada por todos os vereadores.   Em seguida, a Presidente solicita ao 

Secretário que realize a leitura das matérias em pauta: 1.  Projeto de Resolução nº 

02/15 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 2. Projetos de Lei do 

Executivo nº 19 /15 e 20/15 de autoria da Prefeita Municipal. A Presidente comunica 

que os projetos serão encaminhados às Comissões competentes para análise e 

emissão de Parecer. A Presidente solicita aos vereadores a leitura de suas 

proposituras: 1. Indicação nº 23/15 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira.  

2. Moção de Repúdio nº 02/15 de autoria do Vereador Edjelson Aparecido de 

Souza. Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, a 

Presidente convida o primeiro inscrito para ocupar a Tribuna: Vereador Jarbas que se 

pronuncia para fazer a nota de falecimento do ex-vereador e professor, Benedito 

Siqueira, deixando os sentimentos de pêsames à família, em nome da Câmara 

Municipal. Sem mais se despede. Em seguida, ocupa a Tribuna o Vereador Renato 

que inicia justificando sua ausência à votação dos conselheiros tutelares por estar em 

viagem aos Estados Unidos. Informa que, como presidente do Sindicato Rural, teve 

que cancelar a Expo Monteiro por determinação judicial. Segundo ele, o Promotor 

Doutor Fausto determinou que se algum menor fosse autuado ingerindo bebida 

alcoólica no recinto da festa ele, como responsável pelo evento, teria que responder 

pelo ato do menor. Então pergunta: como vai ser responsável pelos milhares de 

pessoas que vão estar no evento? Afirma que não vai responder por menor que está 

bebendo, pois seus filhos não têm esse problema. Diz que não vai devolver o dinheiro 

do patrocínio e fará a festa para os produtores rurais, de modo particular, na sua 

propriedade, apenas com torneio leiteiro. Alega que na escola estão tendo muitos 

problemas com crianças alcoolizadas e o Conselho Tutelar não faz nada. Acha que 

têm que fiscalizar os estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica a 

menores, até porque o Conselho Tutelar está localizado ao lado desses bares e 

supermercados e não tomam providencias. Afirma que vai denunciar e espera que os 
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novos conselheiros coloquem moral, pois as crianças ficam na praça e em frente aos 

bares, são assediadas por maiores que compram bebidas e as entregam aos menores; 

fazem isso na frente do Conselho Tutelar. Inclusive houve dois casos de meninas que 

foram à escola embriagadas e chegaram em estado de  coma alcoólico ao posto de 

saúde. Diz que vai fazer linha dura perante o Conselho Tutelar.  O Vereador Leandro 

concorda e acha um absurdo deixar de realizar uma festa para as famílias e os 

produtores rurais que pagam seus impostos e os conselheiros tutelares têm um cargo 

muito importante no município, por isso têm que agir. O Vereador Renato continua e 

relata que hoje mesmo viu três maiores embriagados junto com cinco menores na 

praça. A polícia tem que ser chamada e castigar essas pessoas.   Lembra que no ano 

passado o Sindicato rural perdeu uma verba do Banco do Brasil de vinte e cinco mil 

reais que é difícil de conseguir e esse ano vai perder novamente. Informa também que 

uma empresa parceira suspendeu o patrocínio de sessenta mil reais. Diz que está 

ficando difícil... Sem mais se despede. Em seguida, passa a fazer uso da palavra o 

Vereador Edjelson que inicia agradecendo a presença do Senhor Eduardo Bonatti, 

agente do SENAI que solicitou a Moção de Repúdio apresentada por ele na Sessão e 

que está sendo colocada em mais dez câmaras municipais. O motivo é porque estão 

sendo fechados mais de quatrocentos postos do SENAI.  Diz que também teve 

problemas com o Conselho Tutelar, quando um jovem disse que foi constrangido por 

ele. O menor tinha mais de dez passagens pelo Conselho e não parou de fazer as 

coisas que estava fazendo. Mas nessa ocasião a Conselheira Mara foi pedir ao 

promotor que abrisse processo contra sua pessoa. Afirma que esse Conselho é político 

e até hoje não funcionou. Espera que funcione agora com os novos eleitos. E acha 

desnecessária a vaga para estacionar o carro do Conselho na Praça Comendador 

Freire, que já possui poucas vagas para estacionamento. Alega que o carro pode ficar 

guardado na garagem da Prefeitura. Sem mais, se despede. Em seguida a Presidente 

solicita ao vice-presidente Vereador Leandro que ocupe seu lugar à Mesa Diretora para 

fazer uso da palavra. A Vereadora Gracias inicia fazendo votos que o SENAI seja 

contemplado com os recursos do governo federal e destaca o Senar que atua no 

município através do Sindicato Rural e aprova a Moção de Repúdio. Quanto à eleição 

para Conselheiros diz que houve um ganho no número de eleitores que aumentou 

consideravelmente. Informa que já atuou fazendo a interface da escola e conselheiros 

tutelares com experiências exitosas, porém constatou que nem todos têm vocação 

para atuar junto a jovens com problemas, é necessário investir em qualificação. 

Concorda com o Vereador Renato no que diz respeito a não realização da Expo 

Monteiro, uma festa que é feita para famílias e produtores rurais. Afirma que não é 

proibindo festas que vamos coibir o alcoolismo, que deve ser combatido fortalecendo o 

papel da família, fazendo círculos de debates e todos os recursos possíveis. Concorda 

que tamanha rigidez está constrangendo os munícipes e se coloca à disposição 

juntamente com o Vereador Renato, presidente do Sindicato Rural para que essa 

determinação seja discutida. Sugere aos munícipes e vereadores que levem a questão 
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da proibição das festas às instancias legítimas como o CONSEG – Conselho de 

Segurança e a Policia Militar. Sugere ainda que o Vereador Renato esteja presente na 

reunião no dia treze de outubro para abordar o assunto. Entende que proibir festas e 

criminalizar o festeiro não resolve o problema das drogas e do alcoolismo. Afirma que é 

necessário oferecer alternativas saudáveis de lazer para os jovens e não proibir festas. 

Convida a todos a participar também da Audiência Pública da Polícia Militar que será 

realizada na Câmara Municipal, cuja data será informada a todos. O Vereador Renato 

explica que a decisão é da Promotoria, a Policia Militar só cumpre ordens... E 

acrescenta para finalizar, que a Expo Monteiro não é uma festa funk, é uma festa 

caipira. Sem mais, agradece. A seguir, a Presidente coloca em Discussão e Votação 

as matérias em tramitação Ordinária: 1. Moção de Repúdio nº 02/15 de autoria do 

Vereador Edjelson Aparecido de Souza que dispõe sobre as mudanças 

apresentadas no Pacote Fiscal do Governo Federal com o objetivo de reduzir os 

recursos do “Sistema S” onde se inclui o SENAI: aprovada por todos os 

vereadores. Findo o expediente, a Presidente convida a todos a participarem das 

Audiências Públicas para “Discussão da Lei Orçamentária para o exercício de 2016” e 

para “Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais referente ao segundo quadrimestre 

de 2015”, ambas a serem realizadas no dia 19 de outubro, às dezoito horas na Câmara 

Municipal. E convoca os vereadores para a próxima Sessão Extraordinária a ser 

realizada logo após o termino da presente Sessão.  Declara encerrada a Sessão. Para 

constar, Eu, Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, Primeiro secretário, lavrei a 

presente Ata. 

 Sala das Sessões, 05 de Outubro de 2015. 

 

 

_______________________ 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Presidente da Câmara 

 

 

_______________________ 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 
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