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ATA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos quatorze dias do mês de Setembro 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 56ª (quinquagésima-sexta) Sessão Ordinária da 16ª 

(décima-sexta) Legislatura.  O Secretário Vereador Jarbas Luiz de Noronha 

Filho, faz a verificação da presença dos vereadores: ausente o Vereador Carlos 

Renato Prince. 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 das 

Atas da 55ª (quinquagésima-quinta) Sessão Ordinária e da 30ª (trigésima) 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 que realize a leitura das matérias em pauta: 1.  

Pareceres emitidos pelas Comissões quanto ao Projeto a ser votado na 

presente Sessão.  2. Releitura do Projeto de Lei do Legislativo nº 03/15 de 

autoria da Mesa Diretora devido a algumas alterações. A Presidente comunica 

que o projeto será encaminhado às Comissões para análise e emissão de Parecer. O 

Secretário anuncia a chegada do Vereador Carlos Renato Prince à Sessão. A 

Presidente solicita aos vereadores a leitura de suas proposituras: 1. Indicação nº 

22/15 de autoria da Vereadora Gracias Leiva. 2. Requerimento nº 19/15 de 

autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 3. Requerimentos nº 20/15, 21/15, 

22/15, 23/15 e 24/15 de autoria dos Vereadores Gracias Leiva, Leandro Jesus 

da Costa, João Cunha Francisco da Silva, José Donizeti Pereira e Luís Pereira 

de Melo Filho. Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de 

Oradores, a Presidente convida o vice-presidente Vereador Leandro que tome seu 

lugar à Mesa para que possa ocupar a Tribuna. O Vereador Renato solicita um 

aparte para agradecer o Senhor Alcineu Garcia Villela Junior - Gerente Regional 

da Telefônica/Vivo que, em atenção à sua Indicação, executou a pintura do imóvel 

ocupado pela empresa na cidade, que estava em péssimo estado de conservação. 

Sem mais, agradece. A Vereadora Gracias, inicia informando aos colegas que 

resolveu tornar público, todas as atividades dos vereadores que, além do site, agora 

conta com uma página da Câmara no Face book, com todas as indicações e 

requerimentos feitos  desde o início do ano até a presente data.  Alega que o Face 

book é um recurso mais acessível e disponível à população e os colegas podem 

acessar a página pelo endereço câmara municipal, hífen, monteiro lobato. Sem 

mais se despede.  A seguir, a Presidente coloca em Discussão e Votação as 

matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº 19/15 de autoria do 

Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 2. 

Requerimentos nº 20/15, 21/15, 22/15, 23/15 e 24/15 de autoria dos Vereadores 

Gracias Leiva, Leandro Jesus da Costa, João Cunha Francisco da Silva, José 

Donizeti Pereira e Luís Pereira de Melo Filho: aprovados por todos os 

vereadores. 3.  Projeto de Lei do Executivo nº 18/15 de autoria da Prefeita 

Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente, a Presidente 
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convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 21 

de Setembro, às dezenove horas na Câmara Municipal. Declara encerrada a Sessão. 

Para constar, Eu, Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, Primeiro secretário, 

lavrei a presente Ata. 

  

Sala das Sessões, 14 de Setembro de 2015. 

 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Presidente da Câmara 

 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 

 

 

 


