ATA DA 15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.

Aos vinte e um dias do mês de Maio 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 15ª (décima-quinta) 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. Solicita à secretária a
leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões quanto aos Projetos a serem
deliberados na presente Sessão. A seguir o Presidente coloca em Primeira Discussão
e Primeira Votação: Projeto de Lei do Executivo nº 15/14 de autoria da Prefeita
Municipal. O Vereador Carlos Renato Prince inicia a discussão dizendo que é a
favor desse projeto de aumento de salário dos motoristas, desde que o aumento seja
estendido para todos os outros cargos. O Vereador Edjelson sugere que o novo
salário seja retroativo ao mês de maio. O Presidente coloca o Projeto em Primeira
Votação: aprovado por todos os vereadores. A seguir, o Presidente coloca em
Segunda Discussão e Segunda Votação: Projeto de Lei do Executivo nº 10/14 de
autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Não havendo
mais nada a tratar, o Presidente declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu,
Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeira secretária, lavrei a presente
Ata.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2014.

VEREADOR AILTON RODOLFO MARTINS
Presidente

VEREADORA MARIA DAS GRACIAS DE SIQUEIRA LEIVA
Primeira - secretária

