
16ª LEGISLATURA – GESTÃO 2013 a 2016

ATIVIDADES DOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

REQUERIMENTOS APROVADOS EM SESSÃO PLENÁRIA:

           VEREADOR EDJELSON APARECIDO DE SOUZA:

• Requer encaminhamento de Ofício ao 1.º Cartório de Registro Civil de Pessoa 
Jurídica de São José dos Campos solicitando o que segue:

“Solicita ao Senhor Marco Antônio Maia Carvalho, Técnico Contábil, para que encaminhe 
cópias das notas fiscais, recibos e outros documentos referentes às despesas do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Monteiro Lobato e Região do exercício de 2012. 
Conforme previsão orçamentária do exercício de 2012 do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Monteiro Lobato e Região, arquivada no 1.º Cartório de Registro Civil de 
Pessoa Jurídica de São José dos Campos, assinada pelo Técnico Contábil Marco Antônio 
Maia Carvalho,  constam várias  despesas,  com o total  geral  do passivo de R$ 90.123,00 
(Noventa mil, cento e vinte e três reais). No entanto, não há nenhum documento relativo à 
despesa  do  citado  exercício  financeiro,  existe  somente  referência  aos  valores  da 
administração  geral,  contribuições  sociais,  extraordinárias,  contribuição  às  entidades  e 
aplicação de capital, perfazendo o total geral acima referido. 
Desse  modo  e  para  maior  esclarecimento  deste  Legislativo  Municipal,  bem  como  dos 
munícipes; necessário que se tenha acesso aos documentos que deram ensejo às despesas do 
exercício de 2012, ou seja, notas fiscais, recibos, contratos, guias de recolhimento e outros.
Assim, este requerimento é no sentido de que seja oficiado ao Senhor Técnico Contábil do 
mencionado Sindicato dos Servidores para que encaminhe a este Poder Legislativo cópias 
dos documentos que dizem respeito às despesas mencionadas na previsão orçamentária de 
2012, no total de R$90.123,00 (Noventa mil, cento e vinte e três reais), para conhecimento 
tanto  desta  Casa  Parlamentar  como  dos  munícipes  aqui  representados  pelos  nobres 
Vereadores.”

• Requer encaminhamento de Ofício a Prefeita Municipal, solicitando o que 
segue:

“Informações  sobre a  possibilidade  de incorporar  ao patrimônio  do município de 
Monteiro Lobato, o trecho de terras conhecido popularmente como “Estrada Chico Dias”, no 
Bairro  do  Souzas,  mediante  encaminhamento  de  Projeto  de  Lei  a  esta  Egrégia  Casa 
Legislativa.”.



VEREADOR JARBAS LUIZ DE NORONHA FILHO

Requer à Mesa Diretora da Câmara Municipal o que segue:

“A publicação das atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias no Site Oficial da Câmara 
Municipal de Monteiro Lobato, após a aprovação das mesmas em Sessão Plenária.” 

FORAM VOTADOS E APROVADOS OS SEGUINTES PROJETOS:

• PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 15/13 de autoria da Prefeita Municipal 
que dispõe sobre a aprovação do Protocolo de Intenções firmado entre os municípios de 
São José dos Campos, Caçapava,  Jacareí,  Santa Branca,  Paraibuna,  Monteiro Lobato, 
Igaratá e Jambeiro para a promoção da Saúde no âmbito dos municípios consorciados.
Aprovado por todos os vereadores.

• PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 17/13 de autoria da Prefeita Municipal 
que dispõe sobre a majoração do salário do emprego público de Agente Comunitário de 
Saúde. 
Aprovado por todos os vereadores. 

• PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 19/13 de autoria da Prefeita Municipal 
que  dispõe  sobre  a  concessão  de  reajuste  inflacionário  aos  servidores  e  empregados 
públicos do município de Monteiro Lobato.
Aprovado por todos os vereadores.
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