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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 
 

Aos vinte e dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e quatorze, às dezenove horas, no 

Plenário 26 de Abril – Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sob a 

presidência do Vereador Ailton Rodolfo Martins, tem início a 27ª (vigésima-sétima) Sessão 

Ordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura.  A Secretária Vereadora Maria das Gracias de 

Siqueira Leiva, faz a verificação da presença dos vereadores: todos presentes. O Presidente 

declara aberta a Sessão.  A secretária procede à leitura de um trecho da Bíblia como é costume da 

Casa e a seguir é realizada a execução do Hino Nacional. O Presidente coloca em votação a 

dispensa da leitura da Ata da 26ª (vigésima-sexta) Sessão Ordinária: aprovada por todos os 

vereadores. Em seguida, coloca em Votação a referida Ata que é aprovada por todos os 

vereadores. O Presidente solicita à Secretária, a leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões, 

quanto ao Projeto a ser apreciado na presente Sessão. Em seguida, solicita aos vereadores a leitura 

das respectivas Proposituras: 1.  Indicações nº 11/14 e 12/14 de autoria da Vereadora Maria 

das Gracias de Siqueira Leiva. 2. Indicação nº 13/14 de autoria do Vereador Edjelson 

Aparecido de Souza. 3. Requerimento nº 12/14 de autoria de todos os Vereadores. Em 

seguida, o Presidente convida os vereadores inscritos como Oradores para fazer uso da palavra 

conforme determina o Regimento Interno. Pela ordem de inscrição, ocupa a Tribuna o Vereador 

Jarbas Luiz de Noronha filho: - Parabenizo o evento “Leitura no Coreto” que envolveu todas as 

escolas e ocupou nosso espaço de maneira bem interessante. Parabenizo ao Aleandro que assumiu 

a Secretaria de Transportes: tenho certeza que encaminhará igual à Secretaria de Esportes que ele 

também comanda, vai ser muito bom apesar de que as máquinas não ajudam muito. Sem mais, se 

despede. Em seguida, passa a fazer uso da palavra, o Vereador Carlos Renato Prince: - Quero 

falar do meu descontentamento com as estradas rurais e pedir à Prefeita que faça pelo menos uma 

operação tapa buracos pois se for seguir o cronograma, vai demorar muito; as estradas estão em 

péssimas condições. A Secretaria Estadual investiu mais de um milhão de reais na contenção da 

Rodovia SP-50, aterraram em cima de sacos de terra e agora estão refazendo o conserto.  Vou 

denunciar ao Ministério Publico. E vou denunciar também a Estrada da Pedra Branca que está um 

lixo, as pedras foram para o bolso de alguém... E quero falar também do meu descontentamento 

com a Polícia Militar que não tem feito a Ronda Escolar na Escola Sonnewend; têm moleques 

aliciando menores na porta da escola, daqui a pouco os vereadores vão ter que fazer papel de 

polícia em frente à Escola. Quando passo na zona rural, meu eleitorado me cobra, os moradores 

perguntam se não tem vereador na cidade. Faz mais de trinta dias que a máquina está quebrada no 

Trabiju, por que não trazem e guardam na garagem? Não sou contra a Prefeita, mas sou a favor 

dos munícipes. Essa semana roubaram os estepes do caminhão do João da serraria, cobramos a 

Policia e ainda ficam de cara feia com a gente. Vou pedir novamente, se não adiantar, vou ao 

Ministério Público. A polícia não toma providências alegando que não tem delegado e 

investigador na cidade. Sem mais, se despede. Em seguida, ocupa a Tribuna a Vereadora Maria 

das Gracias de Siqueira Leiva que inicia falando em relação à segurança: - Essa Câmara 

participa do Conselho Consultivo da Região Metropolitana, começou em fevereiro e tivemos três 

reuniões, o tema da ultima foi segurança pública. A Prefeita é presidente do Conselho e convido 

os vereadores a participarem. Comprometo-me a trazer a cópia da ata de cada reunião para se 

inteirarem das articulações. Existe também o coletivo de câmaras nas reuniões da Região do Vale 

do Paraíba, que tem o Vereador Ernani Barreto como presidente, em defesa do Rio Paraíba do Sul 

que está para ser usado como suporte no sistema de águas. Essa Frente Parlamentar está em defesa 

da Bacia e pedindo estudos de impacto ambiental e financeiro que justifique a obra. Está chegando 

um material referente ao assunto que poderemos estudar e fazermos uma audiência pública para 
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colocar a população a par dessa obra. Sem mais, agradece. O Presidente solicita ao vice-

presidente Vereador João Francisco da Silva que ocupe seu lugar à Mesa para fazer uso da 

palavra. O Vereador Ailton Rodolfo Martins inicia: - Monteiro Lobato está caminhando para 

cento e trinta e quatro anos, ficamos lisonjeados em participar da sua política. Recebemos uma 

Emenda para melhorar as estradas rurais e esperamos que haja pulso firme da Administração para 

cobrar o dinheiro que se perdeu. A cidade está crescendo, temos que olhar para os mais carentes 

da zona rural que estão esquecidos, mas depende do Executivo; a Prefeita é quem tem que resolver 

os problemas. Os vereadores trabalham até onde podem. Essa semana aconteceu o caso de uma 

idosa do asilo que precisou de atendimento de emergência e o Centro de Saúde não tinha um 

desfibrilador e equipamentos para oxigenar, o médico fez manualmente os primeiros socorros, 

pois os equipamentos não funcionavam. A Vereadora Gracias faz um aparte: - O desfibrilador e 

o respirador já estavam na lista que nós vereadores entregamos no mandato da Rebeca para serem 

providenciados. O Vereador Ailton continua: - Estou comentando para colocar a Prefeita a par do 

que está acontecendo. Não estamos querendo ensinar o Executivo a trabalhar, mas tem a lição de 

casa.  Poderia ser qualquer um de nós vereadores ou nossos familiares precisando desses 

equipamentos e a Prefeita tem que ouvir os vereadores. O Vereador Renato faz um aparte: - 

Assim como na Saúde, o Aleandro tem que ser mais rígido na manutenção da frota municipal: o 

carro doado pela Câmara já está detonado, todo batido. Quero citar como experiência que tive a 

Empresa de Ônibus Real: era feito um relatório, se o motorista batia o carro, a empresa descontava 

do salário do motorista, para que ele tivesse cuidado. A nossa frota não tem manutenção, o lava-

rápido está todo arrebentado... Têm que tomar conta! O carro doado pela Câmara está um lixo, a 

saveiro da Defesa Civil também está um lixo, se não cuidar, vamos ficar sempre na mesmice, o 

carro novo vai apenas substituir o velho, a frota nunca vai aumentar. Esse aparelho que o médico 

usou no caso da senhora que precisou de oxigênio, deve ser um fole de abelha... O Vereador 

Ailton continua: - Não fico espantado em saber que o carro da Câmara está detonado. Inclusive, 

fiquei sabendo o que um motorista da Prefeitura disse quando o carro foi doado: “Vamos 

quebrar!”. Ninguém tem a visão de zelar e de cuidar do patrimônio. A Prefeita assegurou que o 

carro da Câmara ia ser útil para melhorar a saúde, levar os médicos para os bairros da zona rural, 

mas isso não aconteceu. Inclusive essa semana não teve médico no Bairro São Benedito. O 

Vereador João faz um aparte: - Hoje temos uma demanda de cinquenta pessoas aguardando para 

fazer exames médicos, fizemos um requerimento na época da Rebeca, a secretária foi trocada e 

não houve resposta da Secretaria de Saúde... O Vereador Ailton prossegue: - A saúde do 

munícipe em primeiro lugar! O Vereador Edjelson solicita um aparte: - A situação da saúde e das 

estradas rurais é lamentável! O operador de máquinas ganhava oitocentos reais, nós vereadores 

aprovamos o aumento do salário para mil e seiscentos reais e o operador está parado na garagem. 

No concurso da Prefeitura não passa ninguém que preste! Na prova teórica passou, mas na prática 

não consegue trabalhar com a máquina! Hoje temos a máquina e não temos operador! Ele quebra a 

máquina porque não sabe operar! O Vereador Donizeti pede um aparte: - Faz quarenta dias que a 

máquina está quebrada e a pá carregadeira faz seis meses que está quebrada com o motor aberto, 

no tempo... O Vereador Ailton propõe: - Vamos passar para a Prefeita as informações dos 

veículos que estão quebrados, vamos nos unir para resolver esse problema. Não pode haver 

perseguição! E quero parabenizar o evento da Igreja Presbiteriana: tivemos muitos jovens 

participando, foi feito um bom trabalho até para os jovens usuários de drogas. Os pais tem que 

incentivar e deixar os jovens participarem de eventos assim, de entretenimento. Sem mais, se 

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

tramitação Ordinária: 1.  Requerimento nº 12/14 de autoria de todos os vereadores: aprovado 

por todos os vereadores. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 08/14 de autoria da Prefeita 

Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente e não havendo mais nada a 

tratar, o Presidente convoca os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que se realizará no dia 
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cinco de Maio, às dezenove horas. Sem mais, declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeira-secretária, lavrei a presente Ata.  

 

Sala das Sessões, 22 de Abril de 2014. 

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 

Presidente da Câmara 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Primeira-secretária 


