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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
 

Estado de São Paulo 

ATA DA 67ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTEIRO LOBATO. 

Aos quatro dias do mês de Abril 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 67ª (sexagésima - sétima) Sessão Ordinária da 16ª 

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

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 da 66ª (sexagésima - sexta) 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 da propositura em pauta: 1. Moção de Agradecimento nº 

02/16 de autoria da Vereadora Gracias Leiva. Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro 

de Oradores, a Presidente convida o Vice-presidente Vereador Leandro para ocupar seu lugar à Mesa 

Diretora para que possa fazer uso da palavra. A Vereadora Gracias ocupa a Tribuna e inicia dizendo 

que quer tornar pública a resposta da Prefeita ao requerimento de sua autoria que solicitou 

informações sobre a manutenção da iluminação pública: A informação é que os pedidos de 

manutenção da iluminação pública deverão ser registrados na Central do Cidadão. Supõe que os 

vereadores já estejam fazendo isso. Agradece aos vereadores Leandro, Luizinho, Donizeti e Edjelson 

pela presença na Roda de Conversa em homenagem às mulheres, uma atividade simples e singela, 

espera que esse evento tenha continuidade com quem estiver presidindo a Casa futuramente. Sem 

mais, se despede.  Em seguida, a Presidente coloca em Discussão e Votação a matéria em tramitação 

Ordinária: 1. Moção de Agradecimento nº 02/16 de autoria da Vereadora Gracias Leiva: Aprovada 

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

os Vereadores que, de acordo com a Lei Municipal nº 1.605 de 13 de outubro de 2015, o Senhor Jesse 

Marcos de Azevedo fará uso da Tribuna Livre na próxima Sessão Ordinária abordando o tema 

“Improbidade administrativa”, no dia dezoito de abril. Convida a todos para as Audiências Publicas que 

se realizarão no dia doze de Abril no Plenário da Câmara, quais sejam: Discussão do Projeto de Lei nº 

01/16 de autoria da Prefeita Municipal, às dezessete horas e trinta minutos e Elaboração da LDO - Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 (Dois mil e dezessete), às dezoito horas. 

Convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia dezoito de Abril, 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, 4 de Abril de 2016. 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva  

Presidente da Câmara 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 


