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ATA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 
 

Aos sete dias do mês de Novembro 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 80ª (octagésima) 

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 da Ata 79ª (septuagésima- nona) 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 ao Secretário a leitura das 

matérias em pauta: 1. Ofício CCA nº 5651/16 de autoria do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. 2. Parecer das contas relativas ao exercício de 2010 do Consórcio Intermunicipal 

Serra da Mantiqueira. 3. Pareceres emitidos pelas Comissões referentes aos Projetos de Lei 

do Executivo nº 16/16 de autoria da Prefeita Municipal e do Projeto de Decreto Legislativo nº 

01 /16 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal a serem votados na presente 

Sessão. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 17/16 de autoria da Prefeita Municipal que será 

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

solicita ao Vereador Carlos Renato Prince a leitura de suas proposituras: 1. Requerimentos nº 

18 e 19/16. 2. Moção nº 04 de Reconhecimento, Agradecimento e Apoio ao casal João Batista 

e Maria Tereza Becker. Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, a 

Presidente convida o primeiro inscrito Vereador Carlos Renato Prince a ocupar a Tribuna: inicia 

falando de uma zoonose que está ocorrendo no município, um surto de raiva que é transmitida 

por morcegos e que pode ser transmitida ao ser humano. Informa que vários produtores rurais 

perderam muitas cabeças de gado infectados com a doença. Lembra que em 1992, através da 

Cooperativa de Laticínios em parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo 

coordenou um trabalho de noventa dias para o controle da doença e à época a vacina 

antirrábica era obrigatória. Diz que de 2010 para cá deixou de ser obrigatória, permanecendo 

somente a vacina contra a aftosa. Diz que tentou convencer o Secretário da Agricultura para a 

continuidade obrigatória alegando que a região é propícia à proliferação de morcegos e 

transmissão da raiva, mas não conseguiu convencê-lo, pois havia o interesse dos laboratórios. 

Gostaria que a Prefeitura cedesse funcionários e a veterinária, cuja área está ociosa há muitos 

anos, para formar uma equipe de captura de morcegos. Esclarece que o morcego só transmite 

a raiva quando está infectado com o vírus da raiva. E não é só através da picada ao sugar o 

sangue que o morcego hematófago, transmite. Quando o morcego está infectado, perde a 

coordenação para voar e cai no pasto ou nos coxos de sal do gado, babando e infectando o 

pasto com a saliva. Diz que o mais preocupante é quando os cachorros adquirem a raiva, pois 
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atacam as pessoas, diferente do gado. Diz que é necessário alertar a população através de 

informativos e do carro de som da Prefeitura para que as pessoas não entrem em contato com 

a saliva de cachorros. Diz que não se recorda da Prefeitura ter feito a vacinação antirrábica 

nesse ano. Informa que a vacina custa vinte centavos. O Vereador Donizeti faz um aparte e diz: 

- Tenho certeza que no ano passado foi feito, esse ano não sei dizer por que não participo. O 

Vereador Renato informa que o vice-prefeito senhor Andre Ceruks ligou “cobrando” o 

Sindicato Rural da vacinação, sendo que é obrigação da Prefeitura. Outra dificuldade é que a 

Secretaria não  considera como epidemia se não atingir dez por cento de morte do rebanho. 

Reitera a solicitação à Prefeitura para montar uma equipe de combate ao morcego e diz que já 

elaborou uma lista dos lugares onde há proliferação de morcegos. O Vereador Donizeti diz que 

já participou dessa captura e sabe dos lugares onde encontrar morcegos. O Vereador Renato 

diz que está preocupado com a população. Comenta  ainda que requereu à Prefeitura uma 

vaga de estacionamento especial em frente à Câmara  para o vereador eleito Odair Araujo. 

Solicita que a Prefeitura cumpra a lei dos tapumes que é de sua autoria para evitar problemas 

com as obras do Centro Cultural. Parabeniza mais uma vez o Senhor Batista Becker e sua 

esposa Maria Tereza que acolhem e cuidam de  todos os animais abandonados na cidade e 

informa que  o salário dos dois é todo revertido  à alimentação e cuidados com esses  animais. 

Diz que infelizmente as pessoas não veem esse lado; ainda mais agora com esse problema da 

raiva, esse acolhimento é muito importante. Diz que esteve com o Promotor juntamente com o 

Deputado Vaz de Lima e um advogado, para tentar reverter a demolição dos canis do Senhor 

Batista e Maria Tereza. O João Marcelino também está nessa luta.   A única solução seria a 

Prefeita emitir uma carta de utilidade pública, mas ela se nega a emitir esse documento. Se vier 

a acontecer o que está previsto, a demolição dos canis, com mais de duzentos animais 

abrigados, quem sairá no prejuízo será toda a população. Sem mais se despede. Em seguida, a 

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

para que possa fazer uso da palavra. A Vereadora Gracias inicia ressaltando a motivação do 

vereador Renato Prince e complementa que todas as iniciativas da comunidade que venham 

enriquecer a gestão pública são muito bem-vindas. Concorda com o Vereador Renato sobre o 

trabalho do Batista e Tereza Becker: - “E essa Câmara deixa claro, mais uma vez, o valor do 

trabalho desses munícipes.” Promete que vai encaminhar e defender junto à Prefeita a 

importância desse título e quer saber os argumentos do executivo. Alega que a Tereza e o 

Batista são exemplos de munícipes que colaboram com a comunidade e enriquecem a gestão e 

que a Prefeitura tem que se sensibilizar.  Por falar em atuação e iniciativa da comunidade, 

parabeniza a do bairro do Souza que está completando o quarto ano da Feira do Balacobaco, 

com a colaboração do Edjelson e Jarbas. É muito válido para a cultura, o poder público tem 

pouca grana, mas quando a comunidade tem iniciativas como essa, facilita a gestão. O bairro 

do Souza dá o exemplo e o poder público se aproxima e passa a colaborar, diz que tem visto a 

Prefeitura ajudando na feira. Parabeniza o Sindicato Rural que em parceria com o SENAR está 

qualificando os produtores rurais em práticas orgânicas e motivando a Feira do Produtor Rural. 
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Pede aos presentes que ajudem a divulgar esse evento para que a feira seja incorporada à 

comunidade. Parabeniza a iniciativa e o fôlego dos agricultores, pois não é simples mudar a 

prática da alimentação. Quer trazer ao conhecimento de todos o Projeto Reinserir, que trata a 

questão da dependência química. Diz que o município já perdeu muitas vidas só de alcoolismo, 

fora outros consumos. É um projeto da CNM - Confederação Nacional dos Municípios 

juntamente com a União Europeia, apoiando países que estão enfrentando essa luta no 

combate à dependência química. Diz que os municípios pequenos se consorciam, trazendo 

formação técnica e recursos financeiros. Espera que nos próximos quatro anos consigam 

estabelecer esse atendimento através da Rede Intersetorial, pois há urgência nesse trabalho.  

Finalizando diz que hoje faz um ano da instauração da Tribuna Livre que foi inaugurada em 

novembro do ano passado com a munícipe Helena Toshiko Abe, que trouxe ideias de pousadas 

para atender idosos. Parabeniza os que votaram na Tribuna Livre e espera que nos próximos 

anos continue existindo como espaço democrático e parabeniza os munícipes que estão se 

aproximando como o Deo Lopes que hoje estará ocupando esse espaço democrático. Sem 

mais, se despede. Findo o expediente, a Presidente coloca em Discussão e Votação as seguintes 

matérias em tramitação Ordinária. 1. Requerimentos nº 18/16 e 19/16 de autoria do Vereador 

Carlos Renato Prince: aprovados por todos os vereadores. 2. Moção nº 04/16 de 

Reconhecimento, Agradecimento e Apoio ao Senhor João Batista Becker e sua esposa Maria 

Tereza Becker de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovada por todos os 

Vereadores.  3. Projeto de Lei do Executivo nº 16/16 de autoria da Prefeita Municipal: 

aprovado por todos os vereadores. 4. Projeto de Decreto Legislativo nº 01 /16 de autoria da 

Mesa Diretora da Câmara Municipal: aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais 

nada a tratar, a Presidente convida a todos para a Audiência Pública sobre o Plano Diretor do 

município no dia 09 de novembro, às 18 horas, na Escola Municipal Elizabeth Coelho Micheleto. 

Convida para a reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 10 de novembro, às 15 horas, na 

Câmara Municipal.  E convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no 

dia 21 de Novembro, às 19 horas.  Declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereador 

Jarbas Luiz de Noronha Filho, primeiro secretário, lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 7 de 

Novembro de 2016. 

 
 

Maria das Gracias de Siqueira Leiva 
Presidente da Câmara 

 
 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 
Primeiro secretário 

 


