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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
 

Estado de São Paulo 

ATA DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos vinte e um 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 66ª (sexagésima - 

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

Noronha Filho, Primeiro Secretário, 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 em seguida é realizada a 

execução do Hino Nacional. Depois de dispensada a leitura da Ata da 65ª (sexagésima - quinta) 

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. Requerimentos nº 08 e 09/16 de autoria do 

Vereador João Cunha Francisco da Silva. 2. Moção de Agradecimento nº 01/16 de autoria da 

Vereadora Gracias Leiva. 3. Projeto de Lei do Executivo nº 01/16 de autoria da Prefeita 

Municipal, lido pelo Secretário e que será encaminhado às Comissões competentes para 

análise e emissão de Parecer.  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 Carlos Renato Prince inicia agradecendo à Gracias por ter emprestado a urna da 

Câmara para a eleição e também aos produtores rurais que o elegeram para mais quatro anos 

de mandato como presidente do Sindicato Rural devido ao bom trabalho que vem fazendo. 

Informa que o Sindicato Rural passará a prestar assessoria gratuita em RH- Recursos Humanos, 

com qualificação profissional através do SENAR e SEBRAE. Sobre o asfalto da Vila São Sebastião 

que está em andamento, diz que na época do mandato do ex-prefeito Vargas não foi feito 

porque ele dizia não ser necessário porque as pessoas da rua não tinham carro... Agradece o 

Secretário de Transportes Marquinhos, Aleandro e ao Donizeti que têm prestado socorro nas 

estradas rurais que estão em péssimo estado, com a máquina da Prefeitura. Agradece o 

Deputado Vaz de Lima pela verba de quarenta mil reais destinada ao asilo e ele ainda vai tentar 

amortizar a contrapartida de doze mil e quinhentos reais que o asilo teria que pagar para 

receber esse benefício. Informa que está em licitação, a obra para construção da ciclovia que 

vai até a Vila Esperança, verba que foi pedida por ele ao Deputado Vaz de Lima de mais ou 

menos duzentos e oitenta mil reais. Informa que o trator agrícola, esta há um ano parado e a 

Prefeita vai fazer um decreto que autoriza a Prefeitura a fazer o conserto de estradas 

particulares mediante o recolhimento de taxa que será cobrada por hora. Estarão a disposição 

também o caminhão basculante, a moto niveladora Patrol, a pá carregadeira e a retro 

escavadeira.  Diz que os dois caminhões comprados com verba enviada pelo Deputado Federal 

Emanuel, tem servido os produtores rurais em parceria com o Sindicato Rural onde é cobrado 
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apenas o frete; agradece à Prefeita. Agradece ainda, o SENAI e FAESP pelos cursos de 

qualificação que passarão a ser ministrados a partir da implantação do setor de RH - Recursos 

Humanos no Sindicato Rural, onde empregadores poderão se cadastrar para obter mão de obra 

da cidade e empregados poderão cadastrar seu currículo e se inscrever nos cursos de 

qualificação oferecidos.  Diz que é a nova casa do trabalhador no município. Sem mais, se 

despede. Em seguida, passa a ocupar a Tribuna, o Vereador Edjelson: inicia parabenizando 

pelo asfaltamento na Vila São Sebastião, só ficou descontente porque o Secretario Marcos se 

esqueceu da solicitação que fez para tampar um buraco na estrada do Souza, pois a massa 

asfáltica só é vendida em toneladas e poderia ter aproveitado a oportunidade. Informa que a 

próxima reunião do CONSEG será no bairro São Benedito e o presidente Cascão, pediu à 

Gracias que não marque eventos na Câmara em dias da reunião do CONSEG. Informa que no 

dia trinta e um haverá licitação para a contratação de empresa para executar a reforma do 

estádio Luiz Paulo Laray decorrente da verba enviada pelo Deputado Helio Nishimoto no valor 

de cento e cinqüenta mil reais. Diz que o Deputado tem acompanhado de perto as obras que 

acontecem na cidade e o agradece pelo trabalho que tem feito no município. Informa que o 

IPT, Instituto de Pesquisa Técnica, esta analisando as áreas de risco da cidade. Agradece o juiz 

Doutor Sergio Moro e todos os juristas que estão tentando moralizar a política brasileira, pois 

todos querem uma política honesta. Sem mais, agradece. A presidente solicita ao Vereador 

Leandro, vice presidente, que ocupe seu lugar à Mesa Diretora para fazer uso da palavra. A 

Vereadora Gracias inicia registrando a reunião de trabalho com a equipe do CONTUR – 

Conselho Municipal de Turismo, entre secretários e vereadores e saúda o Plano Diretor de 

Turismo que está sendo elaborado. Diz que essa reunião deveria ter acontecido há muito 

tempo e é uma forma de aproximar as instituições Câmara e Prefeitura, que são distintas, 

porém, complementares.  Informa que desde o início do mandato a maioria dos vereadores 

buscou uma fala direta com o executivo e só agora, estão começando a acertar. Parabeniza o 

Vereador Renato por sua reeleição à presidência do Sindicato Rural e também às funcionárias 

Gigliola, Rosane, Bel, Doutor Robson Rezende e Marilena pela administração da Câmara 

Municipal, pois tem testemunhado a integridade desses funcionários e a Câmara está mais 

adequada para atender melhor os munícipes. Pede aos vereadores que ajudem a divulgar a 

página da Câmara Municipal no Facebook. Registra o falecimento do ex vereador Armando, 

pede um minuto de silencio em sua memória. Após e finalizando, lembra os vereadores da 

proposta sobre a Roda de Conversa em homenagem às mulheres dia vinte e oito, segunda-

feira. Diz que é uma forma de ter pessoas entrando na Câmara sem burocracia e de forma não 

verticalizada. Dirige-se ao Vereador Edjelson e diz que gostaria de recomendar ao Juiz Moro 

que faça investigação em todos os partidos, a todos que cometem ilícitos e que devem ser 

penalizados: golpistas e manipuladores. “- E que não tenhamos retrocesso político, avançar á 

maneira da lei e livre expressão, sem calúnias e sem tendenciosidade. Gostaria de fazer valer a 

lei e a justiça”. Sem mais, se despede. A seguir, a Presidente coloca em Discussão e Votação as 
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matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimentos nº 08 e 09/16 de autoria do Vereador 

João Cunha Francisco da Silva: aprovados por todos os vereadores. 2. Moção de 

Agradecimento nº 01/16 de autoria da Vereadora Gracias Leiva: aprovada por todos os 

vereadores. Findo o expediente e não havendo mais nada a tratar, a Presidente convoca os 

vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia quatro de Abril, 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, 21 de Março de 2016. 

 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva  

Presidente da Câmara 

 

 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 


