ATA DA 21ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 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 21ª (vigésima-primeira)
Sessão Extraordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura. A Secretária Vereadora Maria das
Gracias de Siqueira Leiva 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
informa que a presente Sessão tem como objetivo deliberar somente sobre a matéria para a
qual foi convocada, conforme determina a Lei Orgânica Municipal, que tratará da eleição da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Monteiro Lobato para o segundo biênio da 16ª
(décima-sexta) Legislatura e passa a informar os princípios a serem seguidos durante a
votação, conforme determina o Regimento Interno. Em seguida, solicita à secretária, a
leitura das chapas protocolizadas. Chapa número um com a seguinte composição:
Presidente: Vereador Luís Pereira de Melo Filho, Vice-presidente: Vereador Carlos Renato
Prince, Primeiro secretário: Vereador Edjelson Aparecido de Souza e Segundo secretário:
Vereador Ailton Rodolfo Martins. Chapa número dois: Presidente: Vereadora Maria das
Gracias de Siqueira Leiva, Vice-presidente: Vereador Leandro Jesus da Costa, Primeiro
Secretário: Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho e Segundo Secretário: Vereador João
Francisco da Silva. O Presidente solicita à secretária que proceda a distribuição das cédulas,
devidamente rubricadas pelo Presidente. Prosseguindo, o Presidente convida pela ordem, os
vereadores a procederem ao voto e ao final, o Presidente solicita ao Vice-presidente
Vereador João Francisco da Silva que assuma seu lugar à Mesa para também proceder a seu
voto. Dando continuidade, o Presidente convida os vereadores Leandro e Edjelson para
escrutinarem os votos. Após o escrutínio, o Presidente solicita à secretária que realize a
leitura dos votos apurados. Chapa número um: quatro votos. Chapa número dois: cinco
votos. Finalmente, o Presidente declara eleita a chapa número dois com cinco votos e a
seguinte composição: Presidente: Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva,
Vice-presidente: Vereador Leandro Jesus da Costa, Primeiro Secretário: Vereador
Jarbas Luiz de Noronha Filho e Segundo Secretário: Vereador João Francisco da
Silva. O Presidente parabeniza a chapa vencedora que irá compor a Mesa Diretora no 2º
(Segundo) Biênio 2015/2016 (Dois mil e quinze, dois mil e dezesseis), declarando-os
empossados em seus respectivos cargos a partir do dia 1º (primeiro) de janeiro de dois mil e
quinze. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente convoca os vereadores para a próxima
sessão Extraordinária a se realizar após o término da presente Sessão. Declara encerrada a
Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeira
secretária, lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2014.
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