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ATA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 
 

Aos dezessete dias do mês de Outubro 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 79ª (septuagésima- 

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

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

Luisinho. 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 78ª (septuagésima- oitava) 

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. Pareceres emitidos pelas Comissões referentes 

aos Projetos de Lei do Executivo nº 13/16 e 14/16 a ser votado na presente Sessão. 2. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 01 /16 de autoria da Prefeita Municipal que será encaminhado às 

Comissões competentes para análise e emissão de Parecer. O secretário anuncia a chegada do 

Vereador Luisinho à Sessão. Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no Livro de 

Oradores, a Presidente convida o primeiro inscrito Vereador Renato a ocupar a Tribuna: inicia 

saudando o Dia dos Professores e parabenizando a todos e especialmente sua esposa Adriana, 

também professora. Questiona sobre as contas da Prefeitura em análise e o secretário explica 

que as contas em questão são as de 2014, pois as de 2013 estão em análise. A Presidente diz 

que as contas de 2013 estão em reexame, um recurso a mais usado pela Prefeita.  O Vereador 

Renato continua e comenta sobre a Lei Municipal de sua autoria onde as construções devem 

ser cercadas com tapumes de ferro ou alumínio, no entanto, as obras da prefeitura no Centro 

Cultural, perto da escola, estão cercadas com rede de plástico.  Diz que quando os vereadores 

fazem uma lei a prefeitura tem que seguir.  Outro dia viu pingos de solda caindo e alunos da 

escola passando, acha que a lei é para a segurança e proteção de todos. A Prefeitura gosta de 

proibir ambulantes na cidade, então deveria cumprir a lei também.  Parabeniza o Festival de 

Literatura Infantil e alguns eventos que estão sendo realizados nos finais de semana que 

trazem turistas para a cidade e possibilitam aos comerciantes ganharem um pouco mais. 

Parabeniza o colega Edjelson que conseguiu através do deputado Helio Nishimoto, verbas para 

a reforma do Estádio. 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 cumprimentando o 7º Festival de Literatura Infantil que 

esse ano foi um pouco mais magro por questões financeiras e por esse motivo mostrou um 

aspecto positivo: foi mais caseiro e mais a nossa cara. Espera que esse Festival envolva mais a 

comunidade local. A crise é uma oportunidade de rever valores, ideias e comportamentos. O 

Festival se mostrou mais criativo e mais humanizado, em sua opinião foi um avanço. 
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Parabeniza a todos os envolvidos. Sem mais, se despede. Findo a expediente, a Presidente 

coloca em Discussão e Votação as seguintes matérias em tramitação Ordinária. 1. Projeto de 

Lei do Executivo nº 13/16 e 14/16 de autoria da Prefeita municipal: aprovados por todos os 

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

Audiência Pública de Discussão da LOA – Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017 

no dia 18 de outubro, às 18 horas, na Câmara Municipal. E convoca os vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 7 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, 17 de Outubro de 2016. 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva  
Presidente da Câmara 

 
 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 
Primeiro secretário 


