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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MONTEIRO LOBATO. 
 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas, no Plenário 26 de 

Abril – Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sob a presidência do 

Vereador Ailton Rodolfo Martins, tem início a 20ª (vigésima) Sessão Ordinária da 16ª (décima-

sexta) Legislatura.  A secretária, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeira-

secretária, faz a verificação da presença dos vereadores: todos presentes. O Presidente declara 

aberta a Sessão. A secretária procede à leitura de um trecho da Bíblia como é costume da Casa e a 

seguir é realizada a execução do Hino Nacional. O Presidente coloca em votação a dispensa da 

leitura da Ata da 19ª (décima-nona) Sessão Ordinária: aprovada por unanimidade. Em seguida, 

coloca em votação a referida Ata que é aprovada por unanimidade. O Presidente solicita à secretária 

a leitura do Ofício nº 393/2013 de autoria da Prefeita Municipal que solicita a substituição do 

Projeto de Lei do Executivo nº 26/13 e dos Pareceres emitidos pelas Comissões quanto aos 

Projetos a serem apreciados na Sessão. Após, solicita aos vereadores a leitura de suas proposituras a 

serem apreciadas na Sessão: 1.  Indicação nº 45/13 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 

Martins. 2. Indicação nº 46/13 de autoria do Vereador Edjelson Aparecido de Souza. 3. 

Requerimentos nº 41/13 e 47/13 de autoria do Vereador Edjelson Aparecido de Souza. 4. 

Requerimentos nº 44/13, 45/13 e 46/13 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 5.  

Projeto de Lei do Executivo nº 26/13 de autoria da Prefeita Municipal, lido pela secretária. O 

Presidente informa que encaminhará o referido projeto às Comissões competentes para análise e 

emissão de Parecer. Em seguida, convida os vereadores inscritos como Oradores para fazerem uso 

da palavra conforme determina o Regimento Interno. A única inscrita, Vereadora Maria das 

Gracias de Siqueira Leiva cumprimenta a todos e inicia falando da iniciativa do atual CMDCA em 

promover um curso da rede da criança e do adolescente. Tivemos um grupo de manhã e outro à 

tarde do CONSEG, espero que os vereadores possam acompanhar o evento, hoje tivemos o 

advogado Dr. Yuri e o Promotor Dr. Fabio que está fazendo um excelente trabalho com jovens 

usuários de drogas. Agradeço as funcionárias Gigliola, Rosane e Maria Aparecida e dizer que a 

Casa está funcionando o dia todo nessa jornada valorosa e agradeço ao Presidente Ailton por ter 

cedido o espaço da Câmara para o evento. Sem mais, agradece e se despede.  Findo o expediente, o 

Presidente coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimento 

nº 41/13 de autoria do Vereador Edjelson Aparecido de Souza: aprovado por todos os 

vereadores. 2. Requerimento nº 44/13 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: 

aprovado por todos os vereadores.  3. Requerimento nº 45/13 de autoria do Vereador Ailton 

Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores. 4. Requerimento nº 46/13 de autoria do 

Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores. 5. Requerimento nº 

47/13 de autoria do Vereador Edjelson Aparecido de Souza: aprovado por todos os 

vereadores. O Presidente coloca em Primeira Discussão e Primeira Votação o Projeto de Lei 

do Executivo nº 27/13 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. 

Após o Presidente coloca em Segunda Discussão e Segunda Votação o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 05/13 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal: aprovado por todos 

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

Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia dezesseis de dezembro, às dezenove horas. Sem 

mais, declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, 

primeira-secretária, lavrei a presente Ata. 

 

Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2013. 

 

 

VEREADOR AILTON RODOLFO MARTINS 

Presidente da Câmara 

 

 

VEREADORA MARIA DAS GRACIAS DE SIQUEIRA LEIVA 

Primeira Secretária 


