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ATA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 42ª (quadragésima-segunda) Sessão Ordinária da 16ª (décima-sexta) 

Legislatura.  A secretária Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, faz a 

verificação da presença dos vereadores. Havendo quórum regimental de acordo com 

o Livro de Presença, 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 das Atas da 41ª 

(quadragésima-primeira) Sessão Ordinária e da 18ª (décima-oitava) e 19ª (decima-

nona) Sessões Extraordinárias por unanimidade de votos dos vereadores, o Presidente 

coloca em votação as referidas atas que são aprovadas por todos os vereadores. O 

Presidente solicita à secretária a leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões 

quanto ao Projeto a ser votado na presente Sessão.  Encerrado o prazo de inscrição 

dos vereadores no Livro de Oradores, o Presidente convida, pela ordem, a primeira 

inscrita para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra: Vereadora Maria das Gracias 

de Siqueira Leiva inicia falando sobre o término de dois anos de mandato e de sua 

experiência na Casa. Agradece pelo aprendizado do convívio e diz que tem ouvido 

dos munícipes o reconhecimento da presença dos vereadores nas reuniões com o 

Executivo e Conselhos Municipais, nas Audiências Públicas e rodas de conversa 

organizadas por ela, acha muito positivo. Parabeniza os funcionários da 

administração da Câmara Municipal, a contadora Izabel, o assessor jurídico Doutor 

Pinho, as secretárias Rosane e Gigliola e Marilena, que vêm assessorando com 

profissionalismo e de forma suprapartidária. Diz que em decorrência da historia do 

país, herdamos práticas autoritárias e muitas vezes, carreiristas. Uma cultura que se 

encontra em diversas Câmaras e nessa também.  Diz que, no seu entendimento, a 

Câmara Municipal deve qualificar sua vida interna, ter clareza com relação à função 

da Casa com ética e democracia e haver negociação entre as partes divergentes. 

Afirma que há vulnerabilidade de alguns vereadores que se envolvem em barganhas, 

despidos de clareza política e ideológica.  Acha que as chapas para renovação da 

Mesa Diretora, deveriam se formar a partir de um plano de trabalho. Parabeniza o 

compromisso e firmeza dos Vereadores Jarbas, Leandro, Donizeti e João Cunha com 

a chapa formada, coerentes quanto à qualificação dos vereadores e deseja um ótimo 

dois mil e quinze a todos. Sem mais, se despede. O próximo inscrito Vereador 

Edjelson Aparecido de Souza inicia apresentando a todos o senhor Jair Bial da 

Radio Revale, parabeniza os artesãos de Monteiro Lobato que se apresentaram na 

Praça da Prefeitura e parabeniza a Feira do Balacobaco pelos dois anos de existência. 

Quanto à eleição para a presidência da Câmara, diz que não houve barganha, houve 

conversas.  Afirma que tem vereador que se acha superior, forma um grupo e se 

fecha. Quanto ao comentário da vereadora de que um vereador que tem dois ou três 

mandatos não pode ser presidente, está errado!    Diz que tem experiência, já foi 

presidente da Casa e primeiro secretário. E o Vereador Renato também já foi 

presidente em dois mandatos e não é um vereador que assumiu "ontem"                                                                

que vai falar que não podemos assumir. Fizemos um jogo como vocês fizeram e 
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afirma que enquanto não houver presidente eleito, vai "correr atrás". Quanto às 

rodas de conversa e reuniões para regularização latifundiária, acha que é oposição. 

Diz que defende a Prefeita e se não assumir como presidente da Câmara vai continuar 

defendendo do mesmo jeito. Sem mais se despede. Em seguida o Presidente Ailton 

Rodolfo Martins faz um aparte e diz que na presidência é preciso ter atitude 

imediata, assume que aprendeu com os erros, mas acertou mais do que errou. Afirma 

que os vereadores começaram a se sobressair através do trabalho profissional que 

essa Casa vem exercendo há três mandatos e têm recursos para trabalhar. Concorda 

que existem os conflitos políticos, mas todos saíram mais vitoriosos, para disputar 

novamente a eleição à presidência no dia dezenove de dezembro. Sem mais, se 

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

matérias em tramitação Ordinária: 1.  Projeto de Lei do Executivo nº 22/14 de 

autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o 

expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente informa que a eleição 

acontecerá no dia dezenove de dezembro, às dezenove horas, em Sessão 

Extraordinária. As chapas que concorrerão à renovação da Mesa Diretora deverão ser 

protocolizadas na Secretaria da Câmara Municipal até às dezessete horas do dia 

dezenove de dezembro de dois mil e quatorze. O Presidente informa que os 

vereadores entrarão em Recesso Parlamentar a partir do dia vinte e três de dezembro, 

ficando a disposição para qualquer convocação extraordinária. Declara encerrada a 

Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeira 

secretária, lavrei a presente Ata.  

 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 

Presidente da Câmara 

 

 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Primeira-secretária 

 

 


