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ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 
 

Aos vinte e um dias do mês de Dezembro 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 63ª (sexagésima - 

terceira) Sessão Ordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura.  O Secretário Vereador Jarbas Luiz 

de Noronha Filho, Primeiro Secretário, 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 dispensa a execução do 

Hino Nacional. Depois de dispensada a leitura das Atas da 62ª (sexagésima - segunda) Sessão 

Ordinária e da 33ª (trigésima – terceira) Sessão Extraordinária por unanimidade de votos dos 

vereadores, a Presidente coloca em votação as referidas atas que são aprovadas por todos os 

vereadores.   Em seguida, a Presidente solicita ao secretário a leitura dos Pareceres emitidos 

pelas Comissões quanto aos projetos a serem votados na presente Sessão.  Encerrado o prazo 

de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, a Presidente convida o primeiro inscrito 

como Orador para fazer uso da palavra. Vereador Ailton inicia dizendo que este foi um longo 

ano de reivindicações à Prefeita, agradece por ter colocado a lixeira conforme sua indicação, só 

que o Secretário não colocou no local que o morador queria, então pergunta: - Será que a 

Prefeita está sabendo que o serviço foi feito em desacordo com sua indicação? Fala também 

que vamos para o quarto ano da administração e as melhorias na Rua Artur de Oliveira Sene 

que vem sendo solicitadas por vários vereadores também não foi atendida. Depois dizem que 

os vereadores não fazem nada. Alega que os Vereadores dependem da boa vontade dos 

secretarios da Prefeita. Diz que quando a casa cai, os vereadores estão aqui para dar suporte a 

todos. Afirma que a Prefeita está administrando para si própria e não para o povo. Diz que ela 

tem que colocar o vereador à frente da administração, pois o vereador sabe o que o povo 

necessita e que a Prefeita tem que aplicar as leis para que a cidade e a Câmara funcionem.  Diz 

que o ano foi extenso para o vereador cobrar, mas não foi longo suficiente para a Prefeita 

atender às reivindicações. Afirma que as secretarias da Prefeita não funcionam, principalmente 

a de Transportes e a do Social. Espera que nesse ultimo ano de mandato a Prefeita ouça mais 

os pedidos dos vereadores. Agradece o cartão que recebeu do Deputado Helio Nishimoto 

parabenizando-o por seu aniversario e deseja a todos um ótimo final de ano. Sem mais se 

despede. A Vereadora Gracias faz um aparte e informa que participou, representando a 

Câmara Municipal, juntamente com o vice-presidente da APPR – Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais, Carlinhos Weiss e Bruno, Secretário Municipal de Meio Ambiente da II 

Conferência de Desenvolvimento Rural, muito bem organizada pela Unitau, para divulgar o 

trabalho da ATER - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL e seu apoio ao produtor rural. Diz 

que se sentiu motivada e pretende, no próximo ano de mandato, dedicar tempo a esse filão 

que é a produção rural e apoiar o pequeno produtor levando ao seu conhecimento os 
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consórcios e o apoio governamental como foi feito na audiência pública já realizada. Informa 

que ligou para o Dr. José Henrique na tentativa de agilizar a vinda para o município da nova 

viatura para a Polícia Civil, disponibilizada pelo Governo Estadual e foi informada por ele que 

em breve o município estará recebendo a mesma.  Informa que juntamente com o Vereador 

Leandro conversou com o secretario Marcos, sobre a urgência da manutenção da iluminação 

pública. E quer tornar publico que os moradores do bairro Alpes do Buquira realizaram um 

mutirão para melhorias na Avenida Visconde de Sabugosa. Informa que reparos emergenciais 

estão sendo feitos pela Prefeitura, porém, aprova os mutirões com os moradores que, na 

verdade, é uma colaboração de vizinhanças. Informa que solicitou da Prefeitura na pessoa do 

Secretário Marquinhos, um caminhão de pedras e que foi imediatamente atendida. Diz que o 

poder público pode ser cobrado, mas os moradores também podem tomar essas iniciativas. 

Saúda os moradores que participaram do mutirão.  O Vereador Jarbas faz um aparte e diz que 

a Defesa Civil surgiu decorrente de um mutirão, é a sociedade civil organizada frente às 

calamidades naturais. A Vereadora Gracias concorda e comenta que os moradores do bairro 

do Souza já têm esse costume de trabalhar em mutirão. Fala da reunião entre a Câmara com a 

presença dos Vereadores Gracias, Leandro, Jarbas, Edjelson, Luís, João Cunha e Doutor Pinho 

do Jurídico e a Prefeitura representada pelo Dr. Paiotti e Felipe.  Agradece o apoio que recebeu 

dos colegas nesse ano que atuou como Presidente da Câmara, diz que representa a instituição 

e ressalta a necessidade de tê-los mais próximos, pois é seu primeiro mandato e se considera 

uma aprendiz de vereadora. Agradece pelo respeito de todos, pelo apoio e pelo aprendizado.  

Afirma que está feliz com o resultado da reforma do prédio da Câmara, agradece o 

desempenho da Gigliola, Rosane, Doutor Pinho, Bel e Marilena no processo de licitação e que a 

Câmara está qualificada e trabalhando como equipe e em parceria.  Finalizando, agradece a 

todos e se despede. A seguir, a Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em 

tramitação Ordinária: 1.  Projeto de Lei do Legislativo nº 06/15 de autoria da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal: aprovado por todos os vereadores.  A Presidente coloca em Primeira 

Discussão e Votação: 1.  Projeto de Lei do Executivo nº 23/15 de autoria da Prefeita 

Municipal: aprovado por todos os vereadores. 2.  Projeto de Lei do Legislativo nº 04/15 de 

autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal: aprovado por todos os vereadores. 3.  

Projeto de Lei do Legislativo nº 05/15 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal: 

aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente, a Presidente 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, 21 de Dezembro de 2015. 

 

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva                         Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho 

             Presidente da Câmara                                                                Primeiro Secretário 

 


