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ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 
Aos três dias do mês de novembro 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 39ª (trigésima-nona) Sessão Ordinária da 16ª 

(décima-sexta) Legislatura.  A secretária Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, faz a 

verificação da presença dos vereadores: ausente o Vereador Carlos Renato Prince. 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 

38ª (trigésima-oitava) 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 solicita um 

aparte para comunicar a chegada do Vereador Carlos Renato Prince à Sessão. O Presidente solicita 

aos vereadores a leitura de suas proposições a serem deliberadas na Sessão: 1. Indicação nº 38/14 

de autoria do Vereador José Donizeti Pereira.  2. Indicação nº 39/14 de autoria dos 

Vereadores Ailton Rodolfo Martins, João Francisco da Silva e Maria das Gracias de Siqueira 

Leiva. 3. Indicação nº 40/14 de autoria da Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva. 4. 

Indicação nº 41/14 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 5. Requerimento nº 30/14 

de autoria da Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva. 6. Requerimento nº 31/14 de 

autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 7. Requerimento nº 32/14 de autoria dos 

Vereadores Ailton Rodolfo Martins, João Francisco da Silva e Maria das Gracias de Siqueira 

Leiva. 8. Projeto de Lei do Legislativo nº 03/14 de autoria do Vereador Jarbas Luiz de 

Noronha Filho que será encaminhado às Comissões para análise e emissão de Parecer. 
Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, o Presidente convida, pela 

ordem, o primeiro inscrito para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra: o Vereador Ailton 

Rodolfo Martins convida o Vice-Presidente Vereador João Francisco da Silva para ocupar seu 

lugar à Mesa Diretora e inicia informando que determinou o prazo para a inscrição dos vereadores 

no livro de Oratória, uma vez que não há previsão no Regimento Interno, que se dará até a chamada 

do primeiro vereador para ocupar a Tribuna. Informa ainda que se algum vereador chegar atrasado à 

Sessão será comunicado pela secretária o momento de sua chegada à sessão. Agradece os 

vereadores João Cunha e Donizeti e ao Edmar que colaboraram na festa do Dia das Crianças no 

Bairro São Benedito e à Prefeita que enviou dois brinquedos que foram montados na praça e liberou 

a padaria comunitária do bairro para a confecção do bolo das crianças.  Agradece à Vereadora 

Gracias pelo requerimento que solicita o laudo da vistoria nos veículos escolares. O Vereador 

Edjelson solicita um aparte e sugere que essa fiscalização e vistoria sejam feitas nos taxis também. 

Informa que, quanto às kombis escolares, só uma está vencendo o prazo quanto ao ano de 

fabricação até cinco anos e ficará a critério dos vereadores, pois falta apenas um mês para o término 

do contrato. O Vereador Jarbas diz que essa lei já foi discutida pelos vereadores à época de sua 

aprovação e os taxis estão inclusos, é só uma questão de aplicá-la. O Vereador Edjelson afirma 

que não viu a Prefeitura fazer essa vistoria nos taxis. O Vereador Ailton continua e diz que 

requereu à Prefeita a retirada do mata burros do Bairro do Cruzeiro, pois não tem mais utilidade. 

Sem mais, agradece. Próximo a ocupar a Tribuna, Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho inicia 

falando que está otimista quanto à regularização fundiária, apesar dos processos estarem no 

Ministério Público há muitos anos. Afirma que a prática de ocupação irregular do solo faz parte de 

nossa cultura, mas a tendência é passarmos para uma ocupação regular; os órgãos públicos estão 

fechando o cerco, mais para evitar tragédias e situações que demandem gastos com o dinheiro 

público. Diz que o Bairro do Souza possui cinco loteamentos irregulares, mas loteadores e 

proprietários estão em acordo pela regularização e poderá servir de exemplo para outras cidades. 

Passa a falar sobre o Projeto de Lei de sua autoria, cuja ideia é que todos os imóveis alugados pela 

Prefeitura tragam placas com todas as informações possíveis referentes ao imóvel e toda a 

população tenha acesso para que, tanto na administração atual como nas administrações futuras, 

tudo seja feito com transparência. Informa a todos que já definiu quais serão os brinquedos de Natal 

para as crianças do Bairro do Souza, convida os voluntários e colaboradores para ajudar na 

confecção e informa que a oficina será na Praça do Souza a partir da semana que vem.  Sem mais se 
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despede. Próxima inscrita, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva inicia saudando o 

jornalista Ivan Quadros presente à Sessão e saúda o processo eleitoral desejando aos eleitos um 

mandato exitoso, com relação à população carente e reafirma a reeleição da Presidenta Dilma 

dizendo que está muito feliz. Afirma que a regularização fundiária do município é uma das 

iniciativas mais bem aventuradas da Prefeita que a convidou, juntamente com o Vereador Leandro, 

que já tem conhecimento do assunto, para comporem a Comissão de Regularização Fundiária, 

contando também com os representantes jurídicos do Executivo e do Legislativo para as questões 

legais. Informa que as reuniões serão quinzenais. Agradece publicamente a boa vontade e atenção 

com que o Senhor Jhonis, Secretario de Transportes se prontificou a dar atenção ao Bairro Alpes do 

Buquira que enviou as máquinas em questão emergencial, para consertar a Avenida Visconde de 

Sabugosa. Diz que se sentiu contemplada. Fala que tem acompanhado as reuniões da Prefeitura com 

a MTU e a empresa Cidade Natureza e que, inclusive, participou da reunião em que a MTU deu um 

ultimato á empresa para que cumpra o que prometeu quanto às melhorias no transporte coletivo. 

Comenta sobre o curso do Tribunal de Contas e espera que novos cursos sejam desenvolvidos, pois 

é fundamental para a qualificação dos vereadores. Sem mais, se despede.  A seguir, ocupa a Tribuna 

o Vereador Edjelson Aparecido de Souza, inicia agradecendo a presença do novo morador da 

cidade, Ivan Quadros e comenta sobre a regularização dos loteamentos dizendo que será uma vitória 

para a Prefeita e Vereadores que estão nessa luta. Informa que o Presidente do Conseg encaminhou 

ofício à comandante da Polícia Militar solicitando o aumento do contingente da Polícia Militar no 

município. Convida a todos para as reuniões afirmando que o Conseg é o melhor canal para que os 

vereadores possam cobrar as Polícias Civil e Militar. Parabeniza a equipe do Juventus que se sagrou 

campeão e à torcida pelo bom comportamento. Sem mais, se despede. Findo o expediente, o 

Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1. 

Requerimento nº 30/14 de autoria da Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva: 

aprovado por todos os vereadores.    2. Requerimento nº 31/14 de autoria do Vereador Carlos 

Renato Prince: aprovado por todos os vereadores.    3. Requerimento nº 32/14 de autoria dos 

Vereadores Ailton Rodolfo Martins, João Francisco da Silva e Maria das Gracias de Siqueira 

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

tratar, o Presidente convida os vereadores para a Audiência Pública que discutirá a Lei 

Orçamentária Anual para o exercício de 2015, dia dezessete de novembro, às dezoito horas e trinta 

minutos na Câmara Municipal e convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que se 

realizará no dia dezessete de novembro, 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, 03 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 

Presidente da Câmara 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Primeira-secretária 

 

 


