Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo
ATA DA 61ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTEIRO LOBATO.
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de Dois mil e quinze, às dezenove horas, no
Auditório Dr. Fabio de Salles Meirelles do Sindicato Rural de Monteiro Lobato, em decorrência
da reforma do prédio da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sob a presidência do Vereador
Leandro Jesus da Costa, Vice-presidente, tem início a 61ª (sexagésima - primeira) Sessão
Ordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura. O Secretário Vereador Jarbas Luiz de Noronha
Filho, Primeiro Secretário, faz a verificação da presença dos vereadores: faltando a Vereadora
Gracias Leiva. Havendo quórum regimental, o Presidente declara aberta a Sessão. O Secretário
procede à leitura de um trecho da Bíblia como é costume da Casa e dispensa a execução do
Hino Nacional. Depois de dispensada a leitura da Ata da 60ª (Sexagésima) Sessão Ordinária por
unanimidade de votos dos vereadores, o Presidente coloca em votação a referida ata que é
aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o Presidente solicita aos vereadores que
realizem a leitura de suas proposituras: 1. Indicação nº 26/15 de autoria do Vereador Carlos
Renato Prince. 2. Indicações nº 27 e 28/15 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins.
Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, o Presidente convida o
primeiro inscrito como Orador para fazer uso da palavra. O Vereador Renato inicia solicitando
à Mesa Diretora, envio de Moção de Pêsames à família do Senhor Manoel Juarez de Oliveira,
Diretor do Sindicato Rural, pecuarista e empreendedor do setor rural por seu falecimento na
data de hoje. Fala da sua indignação contra a Bandeirante Energia, pois a energia teve quedas
de fase por vinte e nove vezes na sua propriedade, tentou notificar a Bandeirante por telefone,
mas a chamada não se completou em nenhuma das tentativas feitas durante toda a manhã. E
fala do descaso da Bandeirante com o próprio funcionário que ficou o dia todo com o carro de
operações quebrado na área rural, sem socorro. O Vereador João Cunha confirma mais um
caso de queda de energia no Bairro São Benedito. O Vereador Renato continua e fala também
do péssimo sinal da Claro telefonia celular na cidade. Diz que enviou oficio à operadora Claro
no mês passado solicitando melhorias e teve como resposta que os Vereadores desconhecem
os serviços relevantes prestados ao município. Diz que ficou indignado com a resposta, pois a
cidade tem passado vários dias sem o sinal da Claro. O Presidente Vereador Leandro diz que
vai enviar ofício à Anatel, órgão que regulamenta as operadoras e se não houver melhoria,
acionará o Ministério Público. Os Vereadores Jarbas e Donizeti concordam com a falta do sinal
da operadora. O Vereador Renato agradece e se despede. Em seguida, o Vereador Jarbas se
pronuncia para informar que está suspenso o mutirão para confecção dos brinquedos de Natal
das crianças do bairro do Souza devido ao acidente do Adauri Nogueira que cortou todos os
dedos da mão num acidente grave com a serra elétrica e vai passar por cirurgia. Diz que na
verdade essa não é a causa da suspensão, pois o Adauri tem muita experiência e cautela, mas o
número de voluntários é bem pequeno e todos decidiram pela suspensão do mutirão, até para
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não correr o risco de mais acidentes. Diz que a comunidade já foi avisada. Sem mais se
despede. A seguir, o Presidente coloca em Segunda Discussão e Segunda Votação a matéria
em tramitação Ordinária: 1. Projeto de Lei do Executivo nº 20/15 de autoria da Prefeita
Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente, o Presidente convoca os
vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia sete de dezembro, às
dezenove horas, neste mesmo local. Declara encerrada a Sessão.
Para constar, Eu, Jarbas Luiz de Noronha Filho, Primeiro Secretário, lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões, 16 de Novembro de 2015.

Vereador Leandro Jesus da Costa
Vice-presidente

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho
Primeiro secretário
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