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ATA DA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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 44ª (quadragésima-quarta) 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 a seguir é realizada a execução do 

Hino Nacional. Depois de dispensada a leitura da Ata da 43ª (quadragésima-terceira) 

Sessão Ordinária por unanimidade de votos dos vereadores, a Presidente coloca em 

votação a referida ata que é aprovada por todos os vereadores. A Presidente solicita 

ao Secretário a leitura das matérias em pauta: 1. Pareceres emitidos pelas 

Comissões quanto ao Projeto de Lei do Executivo nº 01/15 de autoria da Prefeita 

Municipal. 2. Projetos de Lei do Executivo nº 02/15 e 03/15 de autoria da 

Prefeita Municipal. 3. Projeto de Lei do Legislativo nº 01/15 de autoria da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal que serão encaminhados às Comissões 

competentes para análise e emissão de Parecer. Em seguida, a Presidente solicita 

aos vereadores que realizem a leitura de suas proposituras: 1. Indicação nº 05/15 de 

autoria do Vereador Carlos Renato Prince.  2. Indicações nº 06/15, 07/15 e 08/15 

de autoria do Vereador José Donizeti Pereira.  3. Requerimentos nº 06/15, 07/15 

e 08/15 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince.  Encerrado o prazo de 

inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, a Presidente convida pela ordem, o 

primeiro inscrito para ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra: Vereador Edjelson 

Aparecido de Souza inicia parabenizando a Banda Filhos da Terra cuja maioria dos 

componentes é da cidade.  Agradece a presença da Policia Militar durante o carnaval, 

na pessoa do seu comandante Sargento Jessé. Parabeniza o Secretário de Cultura 

André Barreto pelo carnaval familiar. Concorda com a retirada do ônibus para São 

José depois do final do carnaval à noite, pois não vieram para a cidade aqueles que 

costumam aprontar. Sem mais, se despede. A Presidente solicita ao Vereador 

Leandro, Vice-presidente, que ocupe seu lugar à Mesa Diretora para que possa se 

pronunciar. A Vereadora Gracias Leiva ocupa a Tribuna e inicia falando do 

requerimento do Vereador Edjelson solicitando à presidência o uso da Casa para a 

realização da convenção do PSDB. Afirma que é regimental e esse é o exercício da 

democracia e pluralidade, assim como o PSDB, todo e qualquer Partido pode 

requerer desde que seja assunto técnico. Coloca a Casa à disposição de todos os 

vereadores. Diz que é o aprendizado para fazer democracia. Sem mais, se despede. 

Findo o expediente, a Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em 

tramitação Ordinária: 1.  Requerimentos nº 06/15, 07/15 e 08/15 de autoria do 

Vereador Carlos Renato Prince: aprovados por todos os vereadores. A 

Presidente coloca em Primeira Discussão e Primeira Votação o Projeto de Lei do 

Executivo nº 01/15 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os 

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

convida os Vereadores, em especial os membros da Comissão de Finanças e 

Orçamento a participarem da Audiência Pública para demonstração e avaliação do 
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cumprimento das Metas Fiscais referente ao Terceiro Quadrimestre de 2014 e da 

Audiência Publica para discussão e análise do Projeto de Lei do Executivo nº 03/15 

de autoria da Prefeita Municipal que "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

adicional suplementar"; ambas a serem realizadas no dia 02 de março, às 18 horas, na 

Câmara Municipal. A Presidente convoca os vereadores para a próxima Sessão 

Extraordinária, que se realizará logo após o encerramento da presente Sessão. A 

Presidente declara encerrada a Sessão.  Para constar, Eu, Vereador Jarbas Luiz de 

Noronha Filho, primeiro secretário, lavrei a presente Ata.  

 

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 2015. 

 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Presidente da Câmara 

 

 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 


