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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 
Aos dezesseis dias do mês de junho 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 31ª (trigésima-primeira) 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. Depois de dispensada a leitura da ata da 30ª (trigésima) Sessão Ordinária 

por unanimidade de votos dos vereadores, o Presidente coloca em votação a referida ata que é aprovada 

por todos os vereadores.  A secretária inicia a leitura das matérias em tramitação ordinária: 1. 

Pareceres emitidos pelas Comissões quanto aos Projetos a serem apreciados na presente Sessão. 

O Presidente solicita aos vereadores a leitura de suas proposições a serem deliberadas na Sessão: 1. 

Indicação nº 19/14 de autoria dos Vereadores Luís Pereira de Melo Filho e Leandro Jesus da 

Costa. 2. Indicações nº 20 e 21/14 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira. 3. Projeto de Lei 

do Legislativo nº 01/14 de autoria do Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho que será 

encaminhado às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer.  O Presidente convida os 

vereadores inscritos como Oradores para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra. Pela ordem de 

inscrição, o Vereador Edjelson Aparecido de Souza inicia falando que esteve juntamente com o 

Vereador João Cunha e a Prefeita Daniela, presentes à solenidade para assinatura do convenio com a 

Polícia Militar. Ficou acertado com o Aleandro, Secretário Municipal de Transportes, fazer a 

sinalização com pintura de solo, guias e placas indicativas de trânsito e que, antes de multar, que 

informem a população para que haja a conscientização sobre pontos de parada proibida, ruas com 

direção única, etc. A Prefeitura vai fazer a parte de informação à população. Diz ainda que a autoescola 

deve ser notificada, porque pintou indevidamente dois locais para estacionamento próprio na praça. E 

questiona: - Por falta de leis as pessoas chegam à cidade e fazem o que querem?  Diz ainda que quanto 

aos projetos da Prefeita em pauta para votação, é favorável porque a Prefeitura necessita de um jurídico 

competente com uma visão ampla para emissão de pareceres quanto às emendas parlamentares, leis de 

trânsito, regularização de loteamentos clandestinos e aprovação de convênios que, aliás, já perdemos 

muitos. Informa que a chefe de gabinete vai ser a Claudia e a Priscila está cuidando dos convênios. E 

diz que o trabalho está acontecendo também no jurídico da Prefeitura: abriram-se quatro sindicâncias 

contra um funcionário que foi retirado do Centro de Saúde por suas atitudes e com o parecer desse 

novo advogado no processo, poderá ser demitido. Temos bons motoristas como o Brasilio, o Luís 

Carlos Dias e outros. Abriremos sindicância sobre qualquer funcionário e, para tanto, temos que ter um 

bom assessor jurídico. E acrescenta: - Se um funcionário for demitido, vai “cair a ficha” de todos, 

sabendo que podem perder o emprego. Sem mais se despede. Em seguida, ocupa a Tribuna o Vereador 

Jarbas Luiz de Noronha Filho que inicia falando de seu contentamento por estar trabalhando com o 

André, Secretário de Cultura e que está apresentando na sessão o Projeto de Lei de sua autoria para 

salvaguardar o patrimônio e manifestações culturais da cidade. Há que se fazer um inventário e ter a 

garantia da preservação do folclore para o futuro. Diz que está sempre envolvido com os Pereirões e se 

orgulha por fazer parte do grupo. Diz ainda que espera realmente, que os vereadores conheçam seu 

Projeto, pois através dele, o Executivo poderá criar decretos específicos para salvaguardar os grupos 

culturais. Explica que não é um custo muito alto para o Executivo, mas que garante a existência desses 

grupos culturais. Comenta também sobre a vacinação contra o HPV, diz que pesquisou bastante o 

assunto, não foi contra a vacinação no município e seu ponto de vista não foi político, mas hoje essa 

vacina está suspensa no Japão e outros países a estão questionando.  Comenta sobre o caso de uma 

aluna de São José dos Campos que foi vacinada e hoje está internada com paralisia cerebral em 

consequência da vacina. Diz que é o primeiro caso confirmado como consequência direta da vacina 

contra o HPV. Sem mais, se despede. Findo o expediente, o Presidente coloca em Primeira Discussão 

e Votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Projetos de Lei do Executivo nº 14/14, 16/14 e 

17/14 de autoria da Prefeita Municipal: aprovados por todos os vereadores. O Presidente coloca 

em Segunda Discussão e Votação o Projeto de Lei do Executivo nº 12/14 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 sete de 

julho, às dezenove horas. Declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Maria das Gracias 

de Siqueira Leiva, primeira-secretária, lavrei a presente Ata.  

 

Sala das Sessões, 16 de junho de 2014. 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 

Presidente da Câmara 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Primeira-secretária 

 


