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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 
 

Aos sete dias do mês de Abril 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 26ª (vigésima-sexta) Sessão Ordinária 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 coloca em votação a dispensa da leitura das Atas da 

25ª (vigésima-quinta) Sessão Ordinária e da 14ª (decima-quarta) Sessão Extraordinária: aprovada 

por todos os vereadores. Em seguida, coloca em Discussão e Votação as referidas Atas que são 

aprovadas por todos os vereadores. O Presidente solicita à Secretária, a leitura dos Pareceres 

emitidos pelas Comissões, quanto ao Projeto a ser apreciado na presente Sessão. Em seguida, 

solicita aos vereadores a leitura das respectivas proposituras a serem apreciadas na Sessão: 1.  

Indicação nº 10/14 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 2. Projeto de Lei do 

Executivo nº 08/14 de autoria da Prefeita Municipal, lido pela secretária. O Presidente 

informa que encaminhará o referido projeto às Comissões cometentes para análise e emissão de 

Parecer. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, o Presidente coloca em 

Discussão e Votação as seguintes matérias em tramitação Ordinária: 1.  Projeto de Lei do 

Executivo nº 09/14 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Em 

seguida, coloca em Segunda Discussão e Segunda Votação o Projeto de Lei do Executivo nº 

06/14 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o 

expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente convida os Vereadores e os demais 

presentes a participarem da Audiência Pública para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - 

LDO para o exercício de 2015 que será realizada no dia dezessete de Abril, às dezenove horas, no 

Plenário da Câmara Municipal. E convoca os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que se 

realizará no dia vinte e dois de Abril (terça-feira) em virtude do feriado de Tiradentes, às dezenove 

horas.  Sem mais, agradece a presença de todos e declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, primeira-secretária, lavrei a presente Ata.  

 

Sala das Sessões, 07 de Abril de 2014. 

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 

Presidente da Câmara 

 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva 

Primeira-secretária 


