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ATA DA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos sete dias do mês de Março do ano de Dois mil e dezesseis, 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 65ª (sexagésima - quinta) Sessão 

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

Filho, Primeiro Secretário, faz a verificação da presença dos vereadores: ausente o Vereador 

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 em seguida é 

realizada a execução do Hino Nacional. Depois de dispensada a leitura da Ata da 64ª 

(sexagésima - quarta) Sessão Ordinária por unanimidade de votos dos vereadores, a Presidente 

coloca em votação a referida ata que é aprovada por todos os vereadores.   Em seguida, a 

Presidente solicita aos Vereadores a leitura de suas proposituras: 1. Indicações nº 02 e 07/16 

de autoria da Vereadora Gracias Leiva. A Mesa Diretora anuncia a chegada do Vereador 

Carlos Renato Prince à Sessão. 2. Indicações nº 03, 04, 05 e 06/16 de autoria do Vereador 

Ailton Martins.  3. Requerimentos nº 03, 04 e 05/16 de autoria do Vereador Ailton Martins.  

4. Requerimentos nº 06 e 07/16 de autoria da Vereadora Gracias Leiva. Encerrado o prazo de 

inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, a Presidente convida o primeiro inscrito como 

Orador para fazer uso da palavra. Vereador Ailton inicia agradecendo ao Dr. Pinho, foi um 

ótimo advogado para a Câmara e deseja boas vindas ao Dr. Robson Rezende, novo assessor 

jurídico.  Informa que esteve presente na reunião da Prefeita com moradores do Bairro São 

Benedito, para discutir sobre a construção das casas populares e a Prefeita disse que está triste 

por ele ter postado “coisas” no face book. Explica que está apenas cobrando a coisa pública, 

indicações que ainda não foram atendidas. Informa que quando era presidente da Câmara, 

devolveu dinheiro à Prefeitura e solicitou que fosse direcionado para a reforma da quadra de 

malha e não foi atendido. Diz que postou no face book as fotos do vestiário que está em 

péssimo estado para que a Prefeita entrasse na página e falasse que ia fazer a obra, mas foi o 

Secretario de Esportes que entrou criticando-o. Manda um recado para o Secretario Aleandro: - 

O senhor tem que atender os moradores do Bairro São Benedito também, não só os do Centro 

e do Bairro do Souza. Diz também que aumentou a ocorrência de crianças drogadas porque o 

Secretário de Esportes não providencia lazer no bairro São Benedito. E vai ter que colocar 

ventilador ou ar condicionado no local da ginástica. Afirma que foi gasto dinheiro público ao 

demolirem as pilastras da cobertura da quadra e que a Prefeita está “jogando” a população 

contra os vereadores do bairro, Ailton e João Cunha. O Vereador Leandro faz um aparte, e diz 

que quanto ao problema das drogas, não é problema do Secretário Aleandro, tem que chamar 

a Polícia e o Conselho Tutelar. O Vereador Ailton responde que falou com a Edneia do 

Conselho Tutelar que prometeu conversar com a Prefeita para agilizar os esportes no bairro 
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São Benedito  para que saia o distúrbio das drogas da mente dos jovens, pois os moradores  

correm  riscos, estão sendo assaltados.... O Vereador Edjelson sugere que ele convoque uma 

reunião com o CONSEG no bairro.  O Vereador Ailton continua e diz que quer fazer uma 

reunião com os pais, tem que unir o vinculo político, é o futuro desses jovens que está em jogo. 

Acha que o trabalho do Secretario de Esportes pode melhorar, menos chamar a policia porque 

os jovens têm medo de policia. Pede ajuda pelas famílias, as mães não estão agüentando mais 

a situação: - O que fazer com os filhos? Tendo esgotado o tempo de oratória, a Presidente 

Gracias sugere que o vereador se inscreva na próxima sessão. O Vereador Ailton agradece e se 

despede. O próximo inscrito Vereador Edjelson, declina de fazer uso da palavra. Em seguida, 

passa a ocupar a Tribuna, o Vereador Jarbas que inicia falando do êxito e da eficiência da 

reunião com a Prefeita da qual a vereadora Gracias também participou, para discutir sobre o 

lixo de Monteiro Lobato.  A Prefeita informou que uma cooperativa de São José, que sustenta 

quarenta famílias, vai comprar todo o nosso lixo. Em termos básicos, vai reduzir em até dez mil 

reais os gastos da Prefeitura já que, economicamente, não é viável para Monteiro Lobato ter 

um sistema de tratamento do lixo; diz que foi a solução mais inteligente e talvez venha o 

projeto de lei para a Câmara.   Convida a todos para a Feira do Balacobaco, no domingo. 

Aborda um assunto que diz ser delicado e gerador de polêmica, sobre a última Tribuna Livre, 

onde um cidadão abordou o tema “Administração pública”: - O Executivo municipal deve sim 

ser fiscalizado e pode ser criticado, mas o cidadão não pode fazer ofensas aos vereadores, pois 

cada um tem seu potencial e fomos escolhidos pela população! Falo em nome da Câmara de 

Vereadores! E continua: - Um dos assuntos que o cidadão comentou com relação à reforma do 

Centro Cultural, informo que, quando o Poder Público coloca uma placa de anúncio de obra é 

porque está de acordo com a obra, seja como revitalização, reforma ou reconstrução.  Diz que 

ele mesmo viu o teto caindo e as paredes com infiltração. Afirma que vários administradores 

fecharam os olhos para o Centro Cultural e o cidadão que está condenando hoje, já fez parte da 

administração pública anterior. E esse cidadão fez menção à moralidade, mas teve sua obra 

embargada por não cumprir a Lei municipal de edificação e diz que os vereadores são cobrados 

para fiscalizar, mas a cobrança da obra chegou até a Câmara. E falando em legalidade, a obra 

do cidadão não possui sequer uma placa do CREA! O Secretário Municipal de Obras foi atacado 

covardemente pelo cidadão que discursou sobre o princípio da moralidade, mas o engenheiro 

da sua obra fez aplicação como “reforma de uma garagem”! Cadê a ética, a moralidade e a 

legalidade? Eis o porquê de a obra ter sido embargada e mais: não tem recuo lateral, como 

exige a nossa Lei de edificações... Vai ter problemas com os vizinhos e cadê a legalidade e a 

moralidade? Os funcionários dessa obra foram instruídos a não aceitarem notificação de 

embargo, mas um mês depois ainda havia pedreiros e serventes na obra, mesmo embargada! 

Jamais houve placa do CREA na obra. Com relação à razoabilidade, citada pelo cidadão, quando 

o poder público tentou fazer acordo com a calçada verde, foi devido à Praça de Baixo ser 

considerada como área de alagamento, portanto, tem que ter escoamento de água.  
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Finalizando, acho que esse tipo de discurso foi hipócrita e não acrescenta nada para melhorar o 

município. Sem mais, se despede. Em seguida, a Presidente Gracias solicita ao Vereador 

Leandro que assuma seu lugar à Mesa Diretora e inicia falando sobre o I Fórum da Campanha 

da Fraternidade, evento de caráter social, não religioso, cujo tema esse ano é “Casa Comum” 

que trata da falta e importância do saneamento básico do país, que deve estar na pauta de 

interesse social e temos que aplaudir essa campanha de cunho social.  Agradece os vereadores 

que estiveram presentes na Roda de Conversa quanto à qualificação da Câmara: João Cunha, 

Luizinho e Jarbas.  É interesse de todos os vereadores, a qualificação. Saúda a participação do 

Doutor Robson Rezende e Doutor Pinho e afirma que outras Rodas acontecerão com esse tema 

e serão convidados segmentos sociais que tenham interesse nesse assunto.  Quanto à questão 

do lixo, diz que essa cooperativa vem recuperar a defasagem nesse serviço municipal e 

aproveita para cobrar as lixeiras. O Vereador Jarbas afirma que por causa do publico flutuante 

aos finais de semana, não separam o lixo. A Vereadora Gracias faz votos que venham as lixeiras 

novas e diz que entende a angústia do Vereador Ailton: “-Não é só o bairro São Benedito que 

tem problemas com uso de ilícitos, esse tema é de grande complexidade e o uso de drogas 

promove violências e brigas.” Pede que haja o retorno da Rede Intersetorial que reúne todos os 

setores e instituições, uma ferramenta a mais na administração para tratar de violências. “- A 

Rede recebe orientação do Ministério da Saúde, espero que os futuros gestores a incorporem 

no seu trabalho. Tivemos no mandato anterior. A escola está sobrecarregada e impotente 

assim como as famílias e a policia.” Parabeniza os comerciantes que estão se unindo para 

promover eventos na Praça de Baixo. O Vereador Jarbas concorda e também parabeniza os 

comerciantes.  A Vereadora Gracias fala sobre a Comissão de regularização fundiária, diz que 

essa Administração deu os primeiros passos, mas é uma missão dos próximos mandatos. Diz 

que existem ações sendo implantadas, no bairro do Souza está avançando, mas os bairros 

Alpes do Buquira e São Benedito estão pedindo socorro. O Vereador Jarbas diz que o Promotor 

que exige o Plano Diretor, permitirá a regularização futura. A Vereadora Gracias concorda e diz 

que o IPT esta começando os trabalhos para elaboração do Plano Diretor. O Vereador Edjelson 

diz que o IPT esta nas áreas de risco do município. A Vereadora Gracias parabeniza o Vereador 

Jarbas por sua fala sobre a Tribuna Livre, saudável, trazendo essa gama de informações, diz que 

é normal numa democracia, o debate de informações que está fazendo valer a Tribuna Livre. 

Lembra que amanhã e o dia das mulheres, parabeniza a Gigliola, Rosane, Marilena e a Bel da 

Contabilidade, quatro companheiras que fazem essa casa estar inteira, em pé e lícita. Aproveita 

para anunciar uma Roda de Conversa onde mulheres serão homenageadas, dia vinte e oito, às 

dezenove horas.   Sem mais, despede-se. A seguir, a Presidente coloca em Discussão e Votação 

as matérias em tramitação Ordinária: 1.  Requerimentos nº 03, 04 e 05/16 de autoria do 

Vereador Ailton Martins: aprovados por todos os vereadores.  2. Requerimentos nº 06 e 07 

/16 de autoria da Vereadora Gracias Leiva: aprovados por todos os vereadores.  Findo o 

expediente e não havendo mais nada a tratar, a Presidente convoca os vereadores para a 
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próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia vinte e um de março, às dezenove horas.   

Declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, primeiro 

secretário, lavrei a presente Ata. 

  

Sala das Sessões, 07 de Março de 2016. 

 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva  

Presidente da Câmara 

 

 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 


