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ATA DA 83ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 
 

Aos dezenove dias do mês de Dezembro 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 83ª (octagésima-

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

de Noronha Filho faz a verificação da presença dos vereadores: faltando o Vereador Edjelson 

Aparecido de Souza. 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 a 

Presidente convida a todos para a execução do Hino Nacional, entoado pelo Professor 

Francisco e alunos do Projeto Arte e Vida. Depois de dispensada a leitura das Atas da 82ª 

(octagésima segunda) Sessão Ordinária e da 36ª (trigésima sexta) Sessão Extraordinária por 

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

são aprovadas por todos os vereadores.  A Presidente solicita ao Secretário a leitura das 

matérias em pauta: 1.  Relatório final da CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito. 2. 

Pareceres emitidos pelas Comissões quanto aos Projetos a serem votados na presente 

Sessão.  Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, a Presidente 

convida o primeiro inscrito Vereador Leandro para ocupar a Tribuna: inicia cumprimentado o 

Vereador eleito Odair presente à Sessão e agradecendo os companheiros de mandato, as 

funcionárias da Câmara Gigliola, Rosane, Contadora Bel, Dr. Pinho, Dr. Robson e Marilena. Diz 

que procurou fazer o melhor e com honestidade. Afirma que essa Câmara mudou a forma de 

fazer política, com coerência. Agradece a Presidente Gracias e a todos. Sem mais, se despede. 

Em seguida, passa a ocupar a Tribuna, o Vereador Ailton Martins que inicia cumprimentando o 

Vereador eleito Odair presente à Sessão, e diz que essa última sessão de Câmara está sendo 

especial com a presença do Projeto Arte e Vida, com o Professor Francisco, esposa e alunos. 

Sobre a conclusão da CPI, diz que atuou não como membro, mas como legislador. Foi reeleito 

para o terceiro mandato, aprendeu muito nesse segundo mandato que está se encerrando, 

agradece ao colega Edjelson por tê-lo ajudado a chegar à presidência. Enfatiza que o Tribunal 

de Contas também está cooperando, lapidando o vereador e ele está aprendendo o que o 

vereador pode ou não fazer. Lembra que fez parte do Codivap Vereadores de Jacareí. Diz que o 

vereador eleito entra com vontade de fazer muito pelo município, porém a receita é pouca e 

quem administra é a prefeitura com seu secretariado e os vereadores dependem dessa 

administração. Lembra que agora a Câmara tem a Tribuna Livre e espera que representantes 

de bairros venham dela fazer uso.  Diz que aprendeu muito com o Vereador Jarbas, Edjelson e a 

presidente. Pede desculpas se algumas vezes teve que dizer não quando então presidente, mas 

guarda a técnica e o modo de administrar. Afirma que o Vereador Jarbas lhe ensinou muitas 

técnicas, mostrando que a maioria decide e que na administração muitas vezes não é a política 

que resolve, é a técnica. Diz aos vereadores que ficarão que estará ajudando a Mesa Diretora e 
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podem contar com ele. Agradece à Gigliola, Rosane, Bel, Dr. Robson, o técnico da informática e 

Marilena. Deseja a todos um feliz Natal e próspero ano novo. Sem mais se despede. O próximo 

inscrito Luis Pereira inicia cumprimentado o Vereador Odair presente à Sessão e demais 

presentes, diz que é muito grato à população, a Deus e pede aos que estão entrando agora que 

se unam e nada de brigas, a eleição acabou; é hora de trabalhar pelo município. Agradece os 

colegas Gracias, Leandro, Jarbas e Renato e deseja um feliz Natal e tudo de melhor na vida de 

todos. Sem mais, agradece. Em seguida, ocupa a Tribuna o Vereador Donizeti que inicia 

cumprimentando ao Vereador Odair e diz a ele que vai ter seu apoio. Fala do prazer de 

trabalhar com todos nesse mandato, pede desculpas por alguma desavença, pede perdão se 

magoou alguém e gostaria que todos os que foram eleitos e reeleitos, trabalhem em prol do 

município, inclusive os que não foram eleitos. Deseja um feliz Natal, agradece as funcionárias 

Rosane, Gigliola, Marilena, Bel, Doutor Pinho, Dr. Robson e todos os funcionários que por aqui 

passaram pela Câmara.  Sem mais, se despede. Em seguida, passa a fazer uso da palavra o 

Vereador João Cunha: inicia agradecendo as funcionárias da Casa de Leis, Gigliola, Rosane, Bel, 

o assessor jurídico Dr. Robson que muito o ajudaram nesse primeiro ano de mandato e espera 

que tenham construído um vínculo de amizade. Deseja a todos um feliz Natal e um ano novo 

cheio de realizações. Sem mais, se despede. O próximo inscrito Vereador Jarbas inicia 

agradecendo a equipe que deu suporte e afirma que hoje está mais fácil, mas nos primeiros 

três meses não foi, pois tem toda uma parte burocrática e técnica a ser seguida. Agradece mais 

uma vez a equipe que fez a Casa fluir.  Sobre o mutirão de Natal do bairro do Souza, diz que 

serão duzentos e cinquenta brinquedos a serem distribuídos, pede a todos que prestigiem, será 

amanhã, a partir das 18 horas, na Praça. Se chover vai ser transferido para a quadra de 

esportes do bairro do Souza. Lembra que há quatro anos disse a Daniela que não é político. 

Hoje, quatro anos depois diz que não é político; é professor, aprendeu muito e como 

experiência pessoal, diz que fez o que podia fazer para o município. Agradece a Mesa Diretora 

composta pelos Vereadores Leandro, Gracias e João Cunha e afirma que tem orgulho dessa 

Mesa Diretora que dialogou  e da qual fez parte. Deseja boa sorte ao Vereador eleito Odair e 

diz que há muito trabalho a ser feito. 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 falando que é uma noite de gratidão, destaca o 

aprendizado, conforme todos mencionaram. Diz que é cheia de experiências em prefeituras, 

mas aqui na Câmara foi como uma faculdade; são quatro anos que fazem com que tenha outra 

visão de Câmara Municipal, com uma importância muito maior do que imaginava; fundamental 

numa democracia. São poderes que se interdependem e se complementam. Afirma que a 

democracia se faz com debates, coragem e tranquilidade. E esse foi um mandato que primou 

pelo dialogo, sensatez e o exercício da tranquilidade, com verdadeiros vínculos de amizade. Diz 

que todos foram lembrados, as assessoras que são exemplares, Gigliola e Rosane, Dr. Pinho, Dr. 

Robson e Marilena. Fala do CONSEA - Conselho de Segurança Alimentar, de extrema 

importância, voltado às políticas publicas e diz que se encontrarão nas audiências públicas e 
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reuniões dos conselhos. Pede aos que estão eleitos, Renato, Donizeti, João Cunha e Odair, que 

mantenham o legado deixado por esse mandato. Um legado da Tribuna Livre que exercitou em 

todos a convivência com a pluralidade e desconstruiu rótulos e preconceitos. Fala de sua 

condição de mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores e defende que como agente publica 

não merece ser colocada nas generalizações.  Diz que esse mandato desconstruiu o machismo 

e o preconceito e o legado que fica para os eleitos é essa experiência democrática, olho no 

olho, construindo uma comunidade. Afirma que Monteiro Lobato não é uma empresa, não é 

um grupo; é uma comunidade. Diz que é necessário construir uma força tarefa, um mosaico de 

cores com muita luz para 2017. Agradece pela confiança nela depositada e na sua presidência. 

Sem mais, agradece a todos e se despede. Findo o expediente, a Presidente coloca em 

Discussão e Votação a matéria em tramitação ordinária: 1. Projeto de Lei do Legislativo nº 

01/16 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: O Vereador Jarbas inicia a Discussão 

dizendo que tornaria esse Projeto mais democrático, se houvesse uma consulta popular. Diz 

que não tem nada contra Nelson Gomes, mas acha que deveria haver consulta popular para 

nomear todos os edifícios públicos. A Presidente entende que seu voto para o projeto que 

nomeia o Centro Cultural com o nome de Nelson Gomes é não. O Vereador Jarbas confirma o 

voto contrário. A Presidente decide que o voto vai ser nominal. Consulta os demais vereadores: 

Vereador Ailton diz que o Projeto é de tamanha importância e como estamos vivendo a 

democracia, concorda com o vereador Jarbas que deve ser pelo voto popular. A presidente 

entende que seu voto também é contra o Projeto. O Vereador Luis concorda com o vereador 

Ailton que deve ser por voto popular. O Vereador João Cunha vota a favor justificando que o 

seu Nelson Gomes foi uma grande pessoa e acha um nome bem merecido para o Centro 

Cultural.  O Vereador Leandro diz que é uma pessoa que merece, acha que tem outras que 

também merecem, mas vota sim ao Projeto. O Vereador Donizeti vota sim ao Projeto assim 

como o Vereador Renato, vota a favor do Projeto. Sendo quatro votos favoráveis dos 

Vereadores Renato, João Cunha, Leandro e Donizeti e três votos contrários dos Vereadores 

Jarbas, Ailton e Luis, a Presidente declara o Projeto de Lei aprovado.  2. Projetos de Lei do 

Executivo nº 19 e 20/16 de autoria da Prefeita Municipal: Sem discussão, são aprovados por 

todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente convida a todos para a 

Solenidade de Posse dos eleitos que acontecerá no dia 1º de Janeiro de 2017, às dezesseis 

horas, no Centro Esportivo Carlos Maria Auricchio.  A presidente informa que conforme o 

artigo 80 (oitenta), parágrafo 1º (primeiro) do Regimento Interno, determina que a ata da 

última Sessão de cada Legislatura será submetida à aprovação antes de encerrar a Sessão 

Ordinária, sendo assim, a Presidente suspende a Sessão por 5 minutos para elaboração da 

referida Ata. Em seguida, a Presidente coloca em Votação a dispensa da leitura da Ata da 83ª 

(octagésima terceira) Sessão Ordinária que é aprovada por todos os vereadores. A Presidente 

coloca em Discussão e Votação a Ata da 83ª (octagésima terceira) Sessão Ordinária: aprovada 

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

informa os vereadores que os mesmos entrarão em Recesso Parlamentar a partir do dia vinte e 
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dois de Dezembro, ficando à disposição para qualquer convocação extraordinária.  Declara 

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

secretário, lavrei a presente Ata.Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 2016. 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 
Presidente da Câmara 

 
 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 
Primeiro secretário 

 


