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ATA DA SEGUNDA (2ª) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO (lº) ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE, convocada pelo Sr. Presidente através do Oficio Circular nº 05/2017, datado de 
:20/09/2017, de autori!l da Mesa do Legislativo Piquetense e de conformidade com o disposto no 
Regimento Interno desta Casa de Leis e na Lei Orgánica do Município, para tratar do seguinte 
assunto: 1) Discussão e votação da ata da 18ª sessão ordinária realizada no dia 18 de setembro de 
:2017. Aos vinte e cinao (25) dias do mês de setembro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, de dois mil e di;:zessete (2017), às dezoito ( 18) horas, realizou-se a reunião acima anunciada, 
com a presença de todos os Senhores Vereadores. Em seguida, o Ver. Mário Celso de Santana, 
Presidente da Càmara convidou os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de 
Piquete. Após a execl)çào do referido Hino, o Sr. Presidente colocou em discussão a ata da sessão 
ordinária, realizada d'a 18 de setembro de 2017 e como não houvesse quem desejasse apresentar • 
emendas à referida ata, a mesma foi colocada em única votação, aprovada por unanimidade e 
assinada pelos Senhores Edis. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor 
Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os munícipes dando por 
encerrada a sessão e p11ra constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e discutida foi julgada 
conforme, aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 25 de setembro de 2017. 
Centésimo nonagésimo quinto (195º) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128°) ano 
da República e centésimo vigésimo sexto ( 126°) ano da Emancipação Político-Administrativa de 
Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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