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ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 

Aos dezesseis dias do mês de Maio 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 70ª (septuagésima) 

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 em seguida é realizada a execução do Hino 

Nacional. Depois de dispensada a leitura das Atas da 69ª (sexagésima - nona) Sessão Ordinária 

e da 35ª (trigésima-quinta) 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 a leitura das matérias em pauta: 1. Ofício nº 

031/16 de autoria da Câmara Municipal. 2. Parecer emitido pelas Comissões referente ao 

Projeto de Resolução nº 01/16 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 2. Projeto 

de Lei do Executivo nº 06/16, de autoria da Prefeita Municipal que a Presidente encaminhará 

às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer. Em seguida, solicita aos 

Vereadores a leitura de suas proposituras a serem apreciadas na Sessão: 1. Requerimento nº 

11/16 de autoria do Vereador João Cunha Francisco da Silva.  2. Requerimentos nº 12, 13 e 

14/16 de autoria da Vereadora Gracias Leiva.  3. Requerimento nº 15/16 de autoria de todos 

os Vereadores.  Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, a 

Presidente convida os inscritos para ocupar a Tribuna. O primeiro inscrito Vereador Ailton 

inicia informando que esteve na reinauguração da quadra de esportes do Bairro São Benedito e 

os moradores estão contentes, pois já voltaram a praticar esportes. Diz que a Prefeita poderia 

ter feito esse serviço antes e não agora em ano eleitoral. Solicita que seja registrado em ata 

que é um servicinho pequeno de menos de sete mil reais que deveria ter sido feito antes, nos 

três primeiros anos de mandato, pois demanda tirar as crianças das drogas. Quanto à reunião 

do CONSEG, diz que não foi ele que marcou para acontecer no bairro São Benedito e optou por 

estar na reunião da Câmara convocada pela Presidente. A Vereadora Gracias faz um aparte e 

diz: -”A nossa reunião aconteceu em dois horários, às dezessete horas para quem iria à reunião 

do CONSEG e às dezenove horas para quem não iria.” O Vereador Ailton diz que foi criticado 

por não comparecer à reunião do CONSEG, mas diz que os moradores ficaram contentes pois o 

bairro  ganhou  uma faixa de solo. Diz que já passou por vários constrangimentos inclusive 

quando uma Secretária da Prefeitura esteve num comercio do bairro devido a denuncias de 

som alto e disse à proprietária do bar que ele havia denunciado.  Diz que a lei foi feita, mas 

quem tem que fiscalizar é a Prefeitura e não o vereador. Informa que foi em Taubaté onde está 

guardado o ônibus da Prefeitura que sofreu o acidente e constatou que nenhuma peça foi 

trocada, conforme denúncia grave feita na Tribuna Livre. Diz: - Vamos montar as provas e 
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constituir a CPI, se existe alguma fraude, vamos investigar onde foi gasto o dinheiro público. O 

munícipe apontou o erro, estou pronto para fiscalizar! Sem mais, se despede. Em seguida, 

passa a ocupar a Tribuna o Vereador Jarbas, inicia dizendo que se entristece porque na hora da 

Tribuna Livre, a Câmara fica lotada e o usuário da Tribuna Livre pode falar o que quiser... Mas 

quando os vereadores fazem os esclarecimentos, a Câmara está vazia... Quanto à nota fiscal da 

Prefeitura, foi preenchida de maneira errônea quanto à data, mas há uma carta de correção (Lê 

na íntegra todos os itens contidos na carta de correção e disponibiliza cópias aos interessados). 

Explica que houve um erro, foi emitida a carta de correção pela empresa, inclusive existe o 

pedido de orçamento da Prefeitura, mas referente à Ducato. Existem também o orçamento e a 

ordem de serviço. Por isso quer que a CPI vá adiante para averiguar como o senhor Jesse 

Azevedo que usou a Tribuna teve acesso à nota fiscal, que é um contrato formal entre 

contratante e contratado. O Vereador Leandro diz que foi o primeiro a ir até a empresa para 

averiguar essa nota fiscal e também tem interesse em saber como a mesma chegou até o 

munícipe. O Vereador Jarbas continua e diz que, com certeza, o proprietário da empresa, que é 

idôneo, jamais liberaria uma nota fiscal a terceiros. E não existe nenhum protocolo de munícipe 

solicitando cópia dessa nota na Central do cidadão da Prefeitura. Se essa pessoa não 

apresentou ao Jesse junto com a nota fiscal, a carta de correção agiu de pura má fé. E essa 

pessoa que teve acesso à nota fiscal, a fez chegar às mãos do senhor Jesse Azevedo de maneira 

ilícita. É a segunda vez que a Tribuna Livre é usada por pessoas que não são exemplo para a 

cidade. Um cidadão vem reclamar da placa da obra da Prefeitura, mas possui uma obra 

acontecendo no centro da cidade, totalmente ilegal, e não colocou nem a placa do CREA. Da 

mesma maneira, nas eleições passadas, encabeçou uma campanha para manter a cidade limpa, 

impedindo que os candidatos espalhassem panfletos pelas ruas. Porém, o Jesse Azevedo era 

candidato a vereador e encheu a cidade com seus panfletos de campanha, inclusive na entrada 

e saída da cidade e fez transporte de eleitores configurando crime eleitoral. Reitera que a 

pessoa que entregou a nota fiscal da Prefeitura nas mãos do Jesse Azevedo agiu de má fé, por 

puro interesse político.  Sem mais, se despede. Em seguida, passa a fazer uso da palavra, o 

Vereador Edjelson: inicia concordando com o Vereador Jarbas que a Tribuna Livre está sendo 

usada por pessoas ilícitas e para práticas de má fé. Parabeniza a Feira do Balacobaco: foi um 

sucesso com um público muito bom e agradece a presença da Policia Militar. Anuncia que na 

semana que haverá a Festa de Santa Rita. Agradece a prefeita por revitalizar a Praça do bairro 

do Souza, a quadra do bairro São Benedito e Vila esperança no começo do ano. Parabeniza os 

vereadores Ailton e João que lutaram pelas melhorias no bairro São Benedito. Diz que não dá 

para fazer tudo, são obras pequenas, mas a Prefeitura tem só dois pedreiros, não tem mão de 

obra e verbas. Dirige-se ao Vereador Ailton e diz: - “Quanto à reunião do CONSEG, você relatou 

problemas com adolescentes do seu bairro na Sessão e pediu que a reunião do CONSEG fosse 

no bairro São Benedito; conversei com o Presidente do CONSEG, Cascão, que  considerou e 

marcou. Aliás, quero fazer uma correção quanto ao que o Cascão falou: não foi a Câmara que 
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marcou a reunião dos vereadores para o mesmo dia da reunião do CONSEG, quem marcou foi a 

Presidente Gracias. Diz  que a Prefeita reformou o estádio e as quadras e por ser ano eleitoral, 

anuncia que já escolheu a quem vai apoiar: vai defender a Prefeita e lutar por sua reeleição.  

Dizem que a Prefeita não pára na cidade mas se ficar sentada no Paço Municipal não vai 

conseguir emendas. E ela conseguiu muitas que trouxeram verbas para a cidade.  Lembra  que 

nenhum prefeito abraçou a causa dos loteamentos clandestinos como ela o fez. O Vereador 

Jarbas faz um aparte e diz que infelizmente os municípios pequenos têm que pedir esmolas aos 

Governos Federal e Estadual. O Vereador Edjelson continua e diz que o Plano Diretor está 

sendo conquistado e na gestão anterior, o ex-prefeito Vargas desapropriou o terreno de São 

Benedito para a construção das casinhas populares e ela deu continuidade e conseguiu: vão ser 

construídas as casas para os moradores da área de risco. É diferente quem está trabalhando de 

quem está apenas pleiteando. Parabeniza o Aleandro e principalmente o Professor João 

Mendes, que não apenas treina atletas, mas prepara cidadãos.  E diz: “Perguntem aos 

moradores do bairro São Benedito se algum secretário municipal de esportes já foi até o bairro 

para fazer melhorias e levar atividades. Por essa razão, parabeniza o Secretário Aleandro.  Sem 

mais, se despede. Em seguida, a Presidente solicita ao Vereador Leandro, vice-presidente que 

assuma seu lugar à Mesa Diretora para fazer uso da palavra.  A Vereadora Gracias inicia 

dizendo que concorda com o vereador Jarbas a respeito de a Casa estar vazia. Com relação à 

Tribuna Livre diz que nem sempre é usada de forma produtiva assim como nas Rodas de 

Conversa. Solicita aos vereadores, principalmente os mais antigos, que ajudem a politizar os 

munícipes explicando o que é uma tribuna livre como exemplo de democracia. Concorda com o 

Vereador Edjelson que o ideal é que as sessões e reuniões de Câmara não coincidam com 

nenhuma reunião dos conselhos. Tanto que a sessão extraordinária foi marcada para terça-

feira. No entanto, a partir da denúncia feita na Tribuna Livre pelo Jesse, os vereadores 

começaram a ser cobrados diariamente. Devido ao fato, marcou a reunião na segunda-feira 

dada a relevância do assunto. Agradece aos vereadores que estiveram presentes: Vereador 

Jarbas e João Cunha que estiveram na reunião da tarde e o vereador Renato pelo menos avisou 

que não poderia estar presente. Diz: -“Não somos um mandato omisso. Doutor Robson achou 

relevante a Câmara coletar informações para instaurar uma CPI, não nos basearmos em uma 

fala isolada, mas sim em fatos relevantes. Hoje fizemos juntamente com o Doutor Robson e 

Vereadores Luís e Ailton, uma visita até o pátio do DER em Taubaté para verificar o estado do 

ônibus que sofreu o acidente, tiramos fotos e verificamos que em nada foi mexido. Enviamos 

requerimento à Prefeitura para saber sobra a frota municipal e também dos funcionários que 

fazem a manutenção dos veículos. Estamos coletando informações, num compromisso sem 

omissões e sem estardalhaços para não sermos usados como propaganda eleitoreira”. Convida 

a todos para mais uma Roda de Conversa orientada pelo Dr. Robson pautada no conhecimento 

da legislação; para que serve uma Câmara Municipal e o papel do Vereador. Sem mais, se 

despede.  Findo o expediente, a presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em 
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tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 11/16 de autoria do Vereador João Cunha Francisco 

da Silva: aprovado por todos os vereadores.  2. Requerimentos nº 12, 13 e 14/16 de autoria 

da Vereadora Gracias Leiva: aprovados por todos os vereadores.  3. Requerimento nº 15/16 

de autoria de todos os Vereadores: aprovado por todos os vereadores. 4. Projeto de 

Resolução nº 01/16 de autoria da Mesa diretora da Câmara Municipal: aprovado por todos 

os vereadores.  A Presidente convida os Vereadores a participarem da Audiência Pública para 

demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, referente ao primeiro 

quadrimestre de 2016 a ser realizada no dia dezoito de maio, às dezoito horas, na Câmara 

Municipal. Não havendo mais nada a tratar, convoca os Vereadores para a próxima Sessão 

Ordinária no dia seis de Junho, 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, 16 de Maio de 2016. 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva  

Presidente da Câmara 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 

 

  

 


