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ATA DA 46ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezesseis dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, 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 46ª (quadragésima-sexta) 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 a seguir é realizada a execução do Hino Nacional. Depois de 

dispensada a leitura da Ata da 45ª (quadragésima-quinta) Sessão Ordinária e da 25ª 

(vigésima-quinta) Sessão Extraordinária por unanimidade de votos dos vereadores, a 

Presidente coloca em votação as referidas atas que são aprovadas por todos os 

vereadores. A Presidente solicita ao Secretário que realize a leitura das matérias em 

pauta: Pareceres emitidos pelas Comissões quanto ao Projeto a ser votado na presente 

Sessão. Em seguida, a Presidente solicita aos vereadores que realizem a leitura de 

suas proposituras: 1. Indicação nº 09/15 de autoria do Vereador Edjelson 

Aparecido de Souza.  2. Requerimento nº 09/15 de autoria do Vereador Carlos 

Renato Prince.  Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de 

Oradores, a Presidente convida pela ordem, o primeiro inscrito para ocupar a Tribuna 

e fazer uso da palavra: Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho inicia dizendo que 

achou interessante a iniciativa da Presidente Gracias em homenagear as mulheres de 

maneira simples, sem formalidades e pompas. São pequenos gestos que caminham na 

direção de tirar a imagem enferrujada da Câmara de Vereadores, uma maneira mais 

eficiente e moderna de trabalhar; diz que está sentindo no ar a vontade dessa 

mudança. Parabeniza a Presidente Gracias e todas as mulheres. Sem mais, se 

despede. Em seguida, após solicitar ao Vereador Leandro, vice-presidente que ocupe 

seu lugar à Mesa Diretora para fazer seu pronunciamento, a Vereadora Gracias 

Leiva toma a palavra e afirma que, na direção da fala do vereador Jarbas, essa nova 

Mesa Diretora foi formada no intuito de mostrar que a Câmara é uma entidade viva e 

humana com portas abertas para a população, com relações mais fluentes e menos 

engessadas. Comenta sobre o êxito da Audiência Pública da Polícia Militar e da 

importância de haver conselhos municipais atuantes como o CONSEG que foi o 

grande protagonista, pois temos como prioridade a segurança pública. Comenta que o 

Conselho Municipal de Saúde - COMUS dever ser revitalizado, para que haja 

prioridade também na área de saúde pública. Informa que na sexta-feira haverá a 

reunião da Frente Parlamentar do Vale do Paraíba e estará representando a Câmara 

juntamente com o Vereador Ailton. Informa que os vereadores estarão votando nesta 

Sessão, o Projeto de Lei do Executivo decorrente da pauta discutida entre Prefeitura e 

servidores, com alguns pontos contemplados e outros não; mas há a promessa de um 

decreto da Prefeita, que incluirá algumas categorias que não apareceram no Projeto. 

Recomenda que os servidores se aproximem do Sindicato, o renovem e participem 

para que o sindicato tenha voz. O Vereador Jarbas solicita um aparte e lembra a 

quem não tem participado das reuniões do CONSEG, dos vários sucessos alcançados 

como, por exemplo, a dificuldade de comunicação com o telefone 190 da Polícia 

Militar, problema que foi resolvido com a aquisição, pelos vereadores, de um telefone 
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celular que fica vinte e quatro horas na viatura para emergências. Outra conquista é 

a Lei do silêncio, projeto que nasceu do CONSEG através de seu Presidente, o 

Valderson (Cascão). Afirma que o CONSEG está dando certo e não é apenas mais 

uma reunião de conselho, pois está motivando as pessoas e muitas melhorias vão 

acontecer.  A Vereadora Gracias, continua e fala da recente formação da Comissão 

de representantes do bairro Alpes do Buquira, composta por moradores. Diz que faz 

parte como moradora e na próxima reunião reivindicará melhorias urgentes na 

Avenida Visconde de Sabugosa, inclusive uma vistoria da Prefeitura. É mais uma 

comissão sendo recebida, com o apoio da Câmara Municipal, assim como a 

Comissão de regularização fundiária da qual também faz parte juntamente com o 

Vereador Leandro. Sugere que cada bairro tenha sua associação, um ator a mais 

buscando saídas para o município. Anuncia que recebeu o convite e repassa a todos 

para a Caminhada da água na Avenida Olívio Gomes com plantio de árvores, no dia 

vinte e dois de março, às dez e meia. Sem mais, se despede. Findo o expediente, a 

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

Requerimento nº 09/15 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado 

por todos os vereadores. A Presidente coloca em Primeira Discussão e Primeira 

Votação o Projeto de Lei do Executivo nº 02/15 de autoria da Prefeita 

Municipal: aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, a 

Presidente convida os vereadores a participarem da Audiência Pública da Saúde a ser 

realizada no dia dezessete de março, às dezoito horas, na Câmara Municipal. A 

Presidente convoca os vereadores para a próxima Sessão Extraordinária, que se 

realizará logo após o encerramento da presente Sessão e declara encerrada a Sessão.  

Para constar, Eu, Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, Primeiro secretário, lavrei 

a presente Ata.  

 

Sala das Sessões, 16 de Março de 2015. 

 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Presidente da Câmara 

 

 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 


