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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
 

Estado de São Paulo 

ATA DA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 
 

Ao primeiro dia do mês de Agosto 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 74ª (septuagésima 

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 em seguida é realizada a execução do Hino 

Nacional. Depois de dispensada a leitura da Ata da 73ª (septuagésima terceira) 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. Ofício nº 244/16 de autoria da Prefeita Municipal que 

dispõe sobre a retirada do Projeto de Lei do Executivo nº 09/12 de autoria da Prefeita 

Municipal. 2. Pareceres emitidos pelas Comissões quanto ao Projeto a ser votado na presente 

sessão.  3. Projeto de Lei do Executivo nº 12/16 de autoria da Prefeita Municipal que será 

encaminhado às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer.  Encerrado o 

prazo de inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, o Vereador Ailton Martins declina de 

fazer uso da palavra e a Presidente solicita ao Vice-presidente Vereador Leandro que ocupe seu 

lugar à Mesa Diretora para que possa ocupar a Tribuna. A Vereadora Gracias, cumprimenta os 

presentes, membros do Contur – Conselho Municipal de Turismo e Planejatur. Deseja a todos 

um feliz segundo semestre, final de mandato, dizendo que esses quase quatro anos foram 

como um curso de formação de vereadores e ressalta que estão com o intuito bem definido de 

qualificar o seu papel de vereadores. Alega que a Câmara tem múltiplas funções e a mais 

importante, a fiscalização, portanto acha natural acompanhar as obras de perto e afirma que o 

lugar do vereador é na rua, na praça, na igreja, na escola, no ônibus... Diz que já houve 

divergências entre os vereadores e também com o Executivo, mas tem percebido avanços. 

Parabeniza a Prefeitura nas pessoas do Contur e do Secretário Municipal de Turismo e informa 

que será votado nessa Sessão o Plano Diretor de Turismo Sustentável, com a coordenação da 

Cleide e participações importantes como as do Geminiano, Renato Sonnewend e outros... 

Afirma que é um legado positivo que está sendo deixado por esse mandato com todos os 

vereadores envolvidos votando esse projeto. Espera que os futuros vereadores acompanhem a 

implantação desse projeto que a partir de hoje passa a ser lei municipal e referência para os 

legisladores, finalizando, parabeniza a todos. Comenta sobre o I Festival da Mandioca que 

aconteceu no Bairro do Souza onde percebeu uma verdadeira ação cultural com a participação 

das pessoas do bairro, moradores antigos e novos, dos jovens; com a apresentação de culinária 

com esse alimento nativo e valoroso. Diz que na segunda edição quer ajudar também. 
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Parabeniza o apoio da Prefeitura nesse evento, o som de boa qualidade, enfim, tudo muito 

bem organizado. Sem mais, se despede. Findo o expediente, a Presidente coloca em Discussão 

e Votação a matéria em tramitação ordinária: Projeto de Lei Complementar nº 01/16 que 

institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Turismo do Município de 

Monteiro Lobato de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo 

o expediente e não havendo mais nada a tratar, a Presidente convoca os vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 15 de agosto, 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, 01 de Agosto de 2016. 

 

  

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva  

Presidente da Câmara 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 

 

  

 


