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ATA DA 82ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 

Aos cinco dias do mês de Dezembro 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 82ª (octagésima-

segunda) 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 81ª (octagésima-primeira) 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 Vereador Carlos 

Renato Prince a leitura de sua propositura: 1.  Projeto de Lei do Legislativo nº 01/16 de autoria 

do Vereador Carlos Renato Prince que será encaminhado às Comissões competentes para 

análise e emissão de Parecer. Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de 

Oradores, a Presidente convida o primeiro inscrito Vereador Renato a ocupar a Tribuna: inicia 

falando sobre a justificativa do Projeto de Lei de sua autoria que denomina com o nome do 

ilustre lobatense Nelson Gomes o Centro Cultural de Monteiro Lobato. Passa a ler na íntegra a 

justificativa que conta a história de vida do senhor Nelson Gomes e sua atuação na cultura 

popular da cidade. Complementa que todos conheceram o senhor Nelson Gomes e sua luta 

para dar continuidade aos Pereiroes do finado Tião Munheca, uma tradição cultural e folclórica 

do município. Lembra também o colega Vereador Edjelson que ajudava na confecção das 

mascaras para o carnaval e das brincadeiras de ambos como saci que saíam junto com os 

Pereirões. Reitera que Nelson Gomes é nascido e criado em Monteiro Lobato assim como toda 

a família reside na cidade.  O que ele pôde fazer por essa cultura, ele fez. Gostaria que os 

colegas ajudassem na aprovação do Projeto em pauta. Sobre o caso da vacinação da raiva, 

confirma que a Prefeitura ainda não fez nesse ano e gostaria que a Prefeitura se engajasse na 

campanha de vacinação contra a raiva. Diz que a culpa é do governo estadual, pois a vacinação 

contra a raiva deixou de ser obrigatória. E é também muito importante que a Prefeitura oriente 

os produtores sobre a marca da vacina, pois tem que ser sempre a mesma, senão dá efeito 

reverso, e acaba matando o gado do mesmo jeito. Informa que os produtores rurais não sabem 

disso. Inclusive a cooperativa está cometendo esse erro ao trazer vacinas de marcas variadas. 

Reitera que tem que ser sempre da mesma marca. Diz que infelizmente a vacinação não 

garante cem por cento, mas ajuda bastante, os produtores rurais já perderam muitas cabeças 

de gado. Solicita também que a Policia Militar proceda às rondas noturnas mais ostensivas na 

área rural, pois estão roubando gado, leitoas e carneiros nos sítios. E não adianta ser carro da 

polícia com o giroflex ligado porque os ladrões veem de longe, tem que ser carro 

descaracterizado.  As pessoas não querem fazer boletim de ocorrência, dar a cara à tapa, e não 

ter solução nos casos de roubo.  Afirma que colocar os policiais para ficar multando turistas na 
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praça também não soluciona os problemas de roubo.  Cita o caso recente de um turista que 

parou para lhe pedir informações e o policial quase caiu da viatura para anotar a placa do 

carro. Diz que anotou o dia e o horário do ocorrido e se vier multa vai até a corregedoria, diz 

que não tem medo. Informa que é sua função reclamar, foi eleito para isso. Diz que os policiais 

por estarem de farda, se acham donos do mundo. Sem mais, se despede. O Vereador Jarbas 

faz um aparte e diz que há dois meses, conforme o projeto de nomeação do CDM – Centro de 

Desenvolvimento Municipal foi sugerido o voto popular, acha que para esse projeto do 

Vereador Renato também deve haver consulta popular. Acha justo e que a população é que 

deve escolher. A Presidente sugere que o Projeto seja encaminhado às Comissões para ser 

discutido e solicita ao Vice-presidente Vereador Leandro que ocupe seu lugar à Mesa Diretora 

para que possa fazer uso da palavra. A Vereadora Gracias inicia falando sobre o Projeto de Lei 

do Vereador Renato: acha que Nelson Gomes é um bom nome, vale a sugestão, assim como a 

proposta do Vereador Jarbas. Mas afirma que ela, particularmente, gostaria de ver o nome do 

Tião Munheca sendo lembrado. Alega que às vezes se redunda no mesmo nome, com nome de 

estrada, de rua e nome de centro cultural... Há outros personagens que marcaram a cultura, 

nomes que deveriam ser lembrados e acabam sendo omitidos.  Pede aos vereadores que 

ficarão no próximo mandato, que contemplem o nome de Tião Munheca.  Acha que não faltará 

oportunidade para que o nome do Tião munheca seja lembrado. Parabeniza a Feira do 

Produtor Rural e a Monteirarte de iniciativa do Sindicato Rural de Monteiro Lobato. Diz que 

está empolgada vendo a população buscando espaço, parabeniza o apoio do SINDICATO RURAL 

e do SENAR pelo investimento no desenvolvimento local. O Vereador Jarbas anuncia a ultima 

feira do Balacobaco do ano que será no dia 11 de Dezembro e lembra a todos que está 

precisando de mão de obra para a confecção dos brinquedos de Natal das crianças do Bairro do 

Souza. A Vereadora Gracias parabeniza o Bairro do Souza que é exemplar e espera que os 

outros bairros nele se inspirem. Torna público que a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal 

estão em contato com o Banco do Brasil com relação à inoperância dos caixas eletrônicos nos 

finais de semana, pois os feirantes e o comércio em geral, foram prejudicados. O Vereador 

Leandro faz um aparte e diz que tem que mandar a reclamação para a superintendência do 

Banco do Brasil, porque na gerencia local não resolve. A Vereadora Gracias concorda e se 

despede.  Findo a expediente a Presidente convida a todos para a solenidade de diplomação da 

Prefeita, Vice-prefeito e Vereadores eleitos no pleito de outubro, que acontecerá no dia 16 de 

dezembro, às dez horas, no Plenário da Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar, a 

Presidente convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 

dezenove de Dezembro, 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, 5 de Dezembro de 2016. 

 

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

Presidente da Câmara                                                      Primeiro secretário 


