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ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
Aos dois dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, 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
45ª (quadragésima-quinta) 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 a seguir é realizada a execução do Hino Nacional. Depois de
dispensada a leitura da Ata da 44ª (quadragésima-quarta) Sessão Ordinária e da 24ª
(vigésima-quarta) Sessão Extraordinária por unanimidade de votos dos vereadores, a
Presidente coloca em votação as referidas atas que são aprovadas por todos os
vereadores. A Presidente solicita ao Secretário a leitura das matérias em pauta:
Pareceres emitidos pelas Comissões quanto aos Projetos a serem votados na presente
Sessão. Não havendo vereadores inscritos no Livro de Oradores, a Presidente dá
continuidade à Sessão: Coloca em Discussão e Votação o Projeto de Lei do
Executivo nº 03/15 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os
vereadores. Em seguida, coloca em Primeira Discussão e Primeira Votação o
Projeto de Lei do Legislativo nº 01/15 de autoria da Mesa Diretora da Câmara
Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente e não havendo
mais nada a tratar, a Presidente convida os vereadores a participarem da Audiência
Pública da Polícia Militar a ser realizada no dia 09 de março, às 18 horas, na Câmara
Municipal. A Presidente convoca os vereadores para a próxima Sessão
Extraordinária, que se realizará logo após o encerramento da presente Sessão. A
Presidente declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereador Jarbas Luiz de
Noronha Filho, Primeiro secretário, lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões, 02 de Março de 2015.
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