
                                                                                                                                                   

    
 

Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, 21, Centro – CEP 12250-000 – Monteiro Lobato – SP. 
Telefone: (0xx12) 3979-1577 – Tele fax: (0xx12) 3979-1145 

E-mail: camaramlobato@uol.com.br 

 Página 1 de 3 

                                                               

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
 

Estado de São Paulo 

ATA DA 73ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 

Aos quatro dias do mês de Julho do ano de Dois mil e dezesseis, 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 73ª 

(septuagésima terceira) 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 em seguida é realizada a execução do Hino Nacional. Depois de dispensada a 

leitura da Ata da 72ª (septuagésima segunda) 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 a leitura das 

matérias em pauta: 1. Ato de Mesa nº 03/16 de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 08/16 de autoria da Prefeita Municipal. 2. 

Projeto de Lei Complementar nº 01/16 de autoria da Prefeita Municipal que serão 

encaminhados às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer.  A 

Presidente realiza a leitura de suas proposituras: 1. Indicações nº 08 e 09/16 de autoria 

da Vereadora Gracias Leiva. Em seguida, a Presidente suspende a Sessão por cinco 

minutos para elaboração de Pareceres referentes ao Projeto de Lei nº 08/16 de autoria 

da Prefeita Municipal, dada a sua relevância.  A Presidente reinicia a Sessão. Encerrado 

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

primeiro inscrito para ocupar a Tribuna. Vereador João Cunha inicia dizendo que fez 

visita para fiscalizar as obras da creche, juntamente com o engenheiro Henrique e o 

Chefe de Gabinete Georges da Prefeitura e o Vereador Jarbas e pôde constatar a obra 

de péssima qualidade. Convida os demais colegas vereadores a inspecionarem a obra 

para que constatem a péssima qualidade com acabamento muito ruim.  Alega que essa 

obra merece respeito. Diz que está encaminhando requerimento ao responsável pela 

obra questionando o gasto do dinheiro público com uma obra de má qualidade. Sem 

mais, se despede. Em seguida, passa a fazer uso da palavra o Vereador Carlos Renato 

Prince que inicia dirigindo-se à Presidente solicitando que o Dr. Robson, assessor 

jurídico da Câmara analise a possibilidade de elaborar um projeto para que o canil para 

animais abandonados da Tereza Becker e Batista, cuidadores de animais, seja instituído 

como de utilidade pública. Eles se instalaram no Bairro do Souza em 1990, o canil foi 

construído seguindo todas as normas da vigilância sanitária, mas casas foram 
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construídas ao redor e os moradores fizeram reclamação por causa do barulho ao 

Ministério Público que determinou a demolição do canil. O João Marcelino tem corrido 

atrás com advogados para tentar impedir, mas já saiu a ordem de demolição. O casal 

cuida de 120 cachorros e 80 gatos e se o canil for demolido, esses cachorros e gatos vão 

vir às ruas, causando um grande problema. Por isso, sugere que o canil seja 

transformado em utilidade pública uma vez que a cidade não possui centro de zoonoses 

e a Prefeitura não tem como arcar com essa despesa. Agradece o Comandante Jessé 

por atender à sua solicitação, pois tem colocado policiamento preventivo na Praça de 

baixo aos finais de semana quando acontece o Show no Coreto. Informa que sua 

solicitação ao Banco do Brasil também foi atendida quanto à falta de dinheiro no caixa 

eletrônico e a falta de papel para emissão de comprovantes nos finais de semana; pelo 

menos a população e os turistas não têm mais reclamado e esse é um item que deve 

fazer parte do Plano Diretor de Turismo da cidade. Agradece ao Padre Afonso Lobato, 

do Partido Verde, pelo empenho junto à EMTU e Julio, o proprietário da Empresa de 

ônibus de São José dos Campos, que vai duplicar os horários de ônibus até São 

Francisco Xavier. Informa que havia uma proposta para que o Carlinho Almeida, Prefeito 

de São José dos Campos, entrasse com um subsídio e, em conjunto com a empresa de 

ônibus, os alunos não precisariam pagar a passagem. Mas não foi aceita pelo Carlinho 

Almeida.  Porém, o Padre Afonso Lobato conseguiu junto ao presidente da empresa de 

ônibus o passe escolar, a catraca eletrônica, assentos acolchoados e os idosos poderão 

sentar em qualquer lugar, não só nos assentos preferenciais. Reitera os agradecimentos 

ao Padre Afonso Lobato e sua assessoria que propiciaram esse benefício. Sem mais, se 

despede. Em seguida, a Presidente solicita ao Vice-presidente, Vereador Leandro que 

ocupe seu lugar à Mesa Diretora para que possa fazer uso da palavra. A Vereadora 

Gracias inicia dizendo que as palavras do Vereador Renato fazem sentido, pois desde o 

início do mandato em 2013 os vereadores têm dialogado com a EMTU em reuniões e 

Rodas de Conversa reivindicando melhorias junto à empresa de ônibus Cidade 

Natureza. Informa que na última reunião já foram anunciadas pela Emtu essas 

benfeitorias a serem implantadas, ainda neste ano.  Com relação ao trabalho do Batista 

e da Maria Tereza Becker e seus colaboradores, informa que levará a solicitação ao 

departamento jurídico a fim de encontrar uma forma para que o canil não seja 

demolido. Parabeniza o Vereador João por ter feito a vistoria nas obras da creche, diz 

que não pôde ir junto devido a um compromisso político urgente. Diz que sonha com os 

vereadores fiscalizando as obras e que estas se tornem rotina. Lembra quando foi visitar 

uma obra da Prefeitura, a secretária não gostou e perguntou: - O que essa mulherzinha 
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está fazendo aqui? Responde que “essa mulherzinha” é uma vereadora que está 

cumprindo sua função. E é assim que tem que ser, seja para verificar uma inadequação, 

seja para elogiar. Sem mais se despede. Em seguida, solicita ao Secretário a leitura dos 

Pareceres emitidos pelas Comissões quanto aos projetos a serem votados na presente 

Sessão. Findo o expediente, a Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em 

tramitação ordinária: Projetos de Lei do Executivo nº 07/16 e 08/16 de autoria da 

Prefeita Municipal: aprovados por todos os vereadores. Findo o expediente e não 

havendo mais nada a tratar, a Presidente informa os Vereadores que o Recesso 

Parlamentar tem início no dia 18 (dezoito) de Julho, devendo retornar às suas 

atividades no dia 1º (primeiro) de Agosto, ficando à disposição para qualquer 

convocação extraordinária. Declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereador 

Jarbas Luiz de Noronha Filho, primeiro secretário, lavrei a presente Ata. Sala das 

Sessões, 04 de Julho de 2016. 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva  

Presidente da Câmara 

 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 

 

  

 


