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Estado de São Paulo 

ATA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos três dias do mês de novembro 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 60ª (sexagésima) Sessão Ordinária 

da 16ª (décima-sexta) Legislatura.  O Secretário Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, faz a 

verificação da presença dos vereadores: faltando os Vereadores Ailton Rodolfo Martins, 

Edjelson Aparecido de Souza e Carlos Renato Prince. 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. O secretário anuncia a chegada do 

Vereador Renato à Sessão. Depois de dispensada a leitura das Atas da 59ª (quinquagésima-

nona) Sessão Ordinária e da 32ª (trigésima - segunda) Sessão Extraordinária por unanimidade 

de votos dos vereadores, a Presidente coloca em votação as referidas atas que são aprovadas 

por todos os vereadores.   Em seguida, a Presidente solicita ao Secretário que realize a leitura 

das matérias em pauta: 1. Pareceres emitidos pelas Comissões competentes referente ao 

Projeto a ser votado na Sessão. Projeto de Lei do Executivo nº 21/15 de autoria da Prefeita 

Municipal. O secretário anuncia a chegada do Vereador Edjelson à Sessão. Em seguida, a 

Presidente solicita aos vereadores que realizem a leitura de suas proposituras: 1. 

Requerimento nº 27/15 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins, lido pelo Secretário 

devido à ausência do vereador.  Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de 

Oradores, a Presidente convida o primeiro inscrito como Orador para ocupar a Tribuna. O 

Secretário anuncia a chegada do Vereador Ailton à sessão.  O Vereador Edjelson, ocupa a 

Tribuna e inicia parabenizando as equipes de futebol de Monteiro Lobato acrescentando que 

os jovens estão empenhados no esporte. Comenta que os vereadores aprovaram a lei que 

autoriza a Prefeitura a fazer a manutenção da iluminação pública e cobrar uma taxa dos 

munícipes; alguns municípios entraram com uma liminar contra a Bandeirante Energia, mas o 

Gerente Regional Marcos Scarpa diz que essa liminar vai ser “derrubada”. Informa que a 

empresa Engemix contratada pela Prefeitura para fazer a manutenção, fez somente nas 

proximidades das escolas. O Vereador Donizeti faz um aparte e informa que o Secretário de 

Transportes Marquinhos o informou que a empresa só vem fazer a manutenção quando tem 

pelo menos dez lâmpadas queimadas na iluminação pública, mas já tem mais de cem... O 

Vereador Edjelson continua e parabeniza o Vereador Ailton que conseguiu, depois de muitos 

pedidos à Prefeita, a reforma da quadra de esportes do bairro São Benedito, que estava 

interditada. Sem mais, se despede. Em seguida, passa a ocupar a Tribuna, o Vereador Jarbas 

que inicia comunicando que os brinquedos para a Festa de Natal das crianças já começaram a 

ser produzidos e neste ano serão cento e sessenta e dois brinquedos que serão distribuídos às 

crianças do Bairro do Souza.  Diz que estão precisando de pregos, cola e mão de obra e informa 
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que a lista completa dos materiais está na rede social, agradece a quem puder colaborar. Sem 

mais, se despede. Em seguida, passa a fazer uso da palavra o Vereador Ailton: inicia dizendo 

que os vereadores são criticados e ofendidos pelos eleitores e, além disso, o Secretário 

Municipal vem à Sessão para ouvir o que os vereadores falam na Tribuna e no final da sessão, 

vem lhe dizer que falou errado. Indignado diz que numa gestão de quatro anos, erra quem não 

faz o serviço que a população precisa.  Afirma que acha importante que o vereador use a 

Tribuna para divulgar o que tem que ser melhorado na cidade e de sua fala pode surgir um 

projeto. Afirma ainda que há  outros meios de cobrar melhorias da Prefeitura como por 

exemplo, através de indicações e requerimentos. (Lê alguns de sua autoria). Agradece o 

Secretario de Transportes Marcos que já está providenciando a solicitação de seu último 

requerimento. Informa que está enviando um requerimento à Prefeita questionando sobre as 

taxas que estão sendo cobradas pela Prefeitura dos proprietários de imóveis rurais que não 

possuem iluminação pública. Pergunta: onde e como está sendo feita essa manutenção? As 

taxas estão sendo cobradas e não existe manutenção. Diz que faz parte da administração como 

fiscal. O Vereador Donizeti faz um aparte e sugere que a Prefeitura cobre a Engemix para vir à 

noite e fazer um levantamento das lâmpadas que estão queimadas, pois durante o dia não dá 

para saber quais estão queimadas. O Vereador Ailton continua e informa que o Secretario de 

Transportes Marcos mandou colocar dois caminhões de pedras nas “estradas particulares” do 

Gilberto e Perci. Deveria colocar pedras na estrada do Machado também, pois está em 

péssimas condições de tráfego e lá residem dois idosos que fazem tratamento de 

quimioterapia e a ambulância ou qualquer outro veículo não chegam até sua residência.  Além 

do mais não existe iluminação pública no local e a taxa está sendo cobrada pela Prefeitura. Diz 

que primeiro tem que chegar a pedra na estrada, não a taxa. Sobre a Festa no Bairro São 

Benedito, informa que no sábado tinha crianças embriagadas e o Conselho Tutelar não esteve 

presente. Diz que no bairro existem três comércios e têm que investigar quem vendeu bebida 

alcoólica aos jovens e multar os comércios. Sem mais, se despede. Em seguida, a Presidente 

solicita ao vice-presidente Vereador Leandro que ocupe seu lugar à Mesa Diretora para fazer 

uso da palavra. A Vereadora Gracias inicia dando as boas vindas à Helena Toshiko Abe, que 

ocupará a Tribuna Livre ao término da Sessão. Informa que participou da reunião com Marcos 

Scarpa da EDP Bandeirante juntamente com o Vereador Edjelson e munícipes, para discutirem 

sobre a queda de energia elétrica nos bairros e a grande demora para a execução do conserto. 

Comenta que a Audiência Pública da Policia Militar terá como tema “Mediação de conflitos”, 

uma ação preventiva e restaurativa; um entendimento mais qualificado sobre como agir sobre 

os conflitos com jovens infratores. Informa que oito vereadores assinaram um requerimento 

encaminhado à Prefeita sobre a possibilidade do Conselho Tutelar fiscalizar bares que vendem 

bebidas alcoólicas a menores; a Prefeita enviou a resposta dizendo que o Poder Executivo não 

tem e não pode praticar nenhuma ingerência visto que o Conselho Tutelar é um órgão 

autônomo e a autoridade competente sobre os seus atos é o Poder Judiciário. (Lê o ofício da 
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Prefeita).  Continuando diz que existe uma incompreensão geral com relação ao papel do 

Conselho Tutelar, espera que alguma das conselheiras venha e apresente aos vereadores as 

funções do Conselho, por exemplo, usando a Tribuna Livre. Informa ainda que está 

organizando uma Roda de Conversa para discutir sobre o lixo que todos produzem com  o 

objetivo de criar parcerias e responsabilidades que envolvem a todos. Informa que estarão 

presentes o Secretário Municipal de Meio Ambiente Henrique; representantes das escolas, 

igrejas, munícipes e vereadores; será no dia dezesseis, às três da tarde, no auditório do 

Sindicato Rural.  O Vereador Edjelson faz um aparte e concorda que o Conselho Tutelar venha 

e explane sobre todos os seus direitos e deveres, mas atente que os nossos jovens não têm só 

direitos, mas deveres também. Quanto às festas, sugere que os festeiros solicitem sempre o 

apoio da Policia Militar através de ofício, pois sempre há muitas pessoas embriagadas e brigas. 

A Vereadora Gracias continua e parabeniza o Sindicato Rural, Senar e produtores pela Feira do 

Produtor Rural, uma iniciativa louvável. Informa que as próximas Sessões de Câmara a partir do 

dia dezesseis de novembro, devido à reforma do prédio da Câmara, serão no auditório do 

Sindicato Rural, já autorizado pelo seu presidente Vereador Renato. Informa que foi feita uma 

licitação, parabeniza Gigliola, Rosane, Doutor Pinho e a contadora Bel que conduziram o 

processo. Os trabalhos administrativos vão ser na Rua Bernardino de Campos, número 140 

(cento e quarenta). Diz que está muito feliz pela estréia da Tribuna Livre e faz votos que esse 

espaço seja usado pelos munícipes para assuntos comunitários.  Sem mais se despede e 

agradece a presença de todos. A seguir, a Presidente coloca em Discussão e Votação as 

matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº 27/15 de autoria do Vereador Ailton 

Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores.  2. Projeto de Lei do Executivo nº 21/15 

de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente, a 

Presidente convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 

dezesseis de novembro, às dezenove horas, no Auditório do Sindicato Rural.  Declara encerrada 

a Sessão. Em seguida, a Presidente convida a munícipe Helena Toshiko Abe inscrita para 

ocupar a Tribuna Livre e informa que abordará o tema “Empreendedorismo e Qualidade de 

vida do idoso”. Dona Helena inicia cumprimentando e agradecendo a todos pelo espaço e 

sugere aos empresários, proprietários de pousadas e hotéis, que criem condomínios com 

chalés para serem alugados, onde os aposentados possam ser independentes e ter privacidade. 

A idéia é construir chalés individuais com cozinha e área de lazer comunitárias, para incentivar 

o convívio social. Diz que está criando um espaço nesse modelo para as irmãs e amigas com o 

nome de “Vila da Terceira Primavera”. Acredita que possa trazer renda ao município, pois vai 

atrair turistas para o local. Os amigos e familiares dos aposentados instalados nesses 

condomínios vêm visitá-los e levam o nosso mel, queijos e artesanatos. Diz que a criação de um 

condomínio nesse modelo não é de grande custo para o município. Solicita aos vereadores que 

pensem em alguma forma de como o poder público poderá viabilizar essa idéia. O Vereador 

Jarbas faz um aparte e concorda dizendo que estamos envelhecendo de forma mais ativa e a 
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necessidade dessa nova terceira geração ter privacidade e independência, os idosos não 

querem morar junto com os filhos. Afirma que, quanto à iniciativa publica, Monteiro Lobato é 

uma cidade pobre, mas pode ser criada uma cooperativa.   A Vereadora Gracias concorda e diz 

que sente falta de um Conselho do Idoso, que tem um papel fundamental na vida dos idosos. O 

que temos hoje é um Conselho de gaveta. O Vereador Renato informa que o Conselho foi 

constituído e tem como presidente eleito o João Marcelino. A Vereadora Gracias responde que 

não está atuando e os outros membros estão declinando. O Vereador Ailton diz que trabalha 

no asilo e diz a Dona Helena que ela terá que montar uma infraestrutura, contratar assistente 

social, enfermeiros, cuidadores de idosos e que, aliás, está faltando cursos de qualificação para 

cuidador de idosos na cidade. Dona Helena esclarece ao Vereador Ailton que o 

empreendimento em questão não é um asilo, mas sim um espaço com qualidade de vida. E diz 

que já sugeriu à Rose do Sindicato Rural criar um curso de cuidadores de idosos através do 

Senar. A Vereadora Gracias concorda e diz que asilos são confinamentos. O Vereador Donizeti 

parabeniza a idéia e diz que estão construindo um SPA no Bairro do Souza. Dona Helena diz 

que esse tipo de condomínio poder ter vários preços, conforme a qualidade do que for 

construído. O Vereador João Cunha diz que já existe uma infra-estrutura nesse modelo no 

Bairro da Matinada. Dona Helena diz que gostaria de conhecer o espaço e o Vereador João 

Cunha se prontifica a levá-la até o local que atualmente, tem um acesso difícil. A munícipe 

Helena Toshiko Abe agradece a todos e se despede.  

Para constar, Eu, Jarbas Luiz de Noronha Filho, primeiro secretário, lavrei a presente Ata.  

Sala das Sessões, 03 de Novembro de 2015. 

 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Presidente da Câmara 

 

 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 
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