
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 3º PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA

14ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO – MG.

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e quatro, na sede própria da

Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária, dirigida

pelo Presidente Vereador Antonio Claret Mota Esteves, presentes os Vereadores:

Giocondo Mendes Greca, José Alaor Ribeiro Martins, José da Conceição Pereira,

Pedro Caetano Ferreira, Pedro Ribeiro Mota, Sebastião Franklin Ribeiro, Sérgio

Siqueira, Walter Siqueira Filho e Wenceslau da Mata. Deixou de comparecer, com

ausência justificada, o Vereador Felisberto Silva do Nascimento. Constatando

quorum regimental, o Presidente, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente

Reunião e solicita ao Secretário que proceda a leitura da Ata anterior. Após a leitura,

fizeram uso da palavra os Vereadores Walter Siqueira Filho, Antonio Claret Mota

Esteves e Wenceslau da Mata. Em seguida, a Ata é colocada em votação, sendo

aprovada por unanimidade e subscrita pelos Vereadores presentes. Em seguida,

realizou-se a Leitura do Expediente relativa à presente Reunião. Correspondência

Recebida do Prefeito: Projeto de Lei nº 14/2004: “Que autoriza o IMSS – Instituto

Municipal de Seguridade Social a firmar convênio com a UNIMED – Cooperativa de

Trabalho Médico, e dá outras providências”. Após a leitura, o Vereador Giocondo

Mendes Greca pede e obtém dispensa de Parecer das Comissões. Em seguida,

apresenta Emenda de Redação, que é assinada pelos demais Vereadores. Dando

prosseguimento à Reunião, o Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº

14/2004: as emendas ao Projeto são colocadas em votação, recebendo aprovação

unânime. Em seguida, o Projeto é colocado, com suas emendas, em regime de 1ª

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 13/2004:

após leitura dos Pareceres, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde fez uso da

palavra o Vereador Walter Siqueira Filho. Em seguida, o Projeto, juntamente com os

Pareceres, é colocado em regime de 1ª discussão e votação, recebendo aprovação

unânime. Projeto de Lei nº 11/2004: após leitura do Parecer, o Projeto, juntamente

com as emendas, é colocado em 1ª discussão, onde fez uso da palavra o Vereador

Wenceslau da Mata. O Presidente lê o Ofício nº 30/2004, da Secretaria Municipal de



Saúde. Em seguida, fizeram uso da palavra os Vereadores Giocondo Mendes

Greca e Wenceslau da Mata, que pede que se conste em Ata que se absteve de

votar no presente Projeto em função de não ter recebido em tempo hábil as

respostas aos seus questionamentos com referência ao mesmo. Fez ainda uso da

palavra o Vereador Walter Siqueira Filho. A seguir, o Projeto é colocado em 1ª

votação, sendo aprovado com 07 (sete) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções,

dos Vereadores Sérgio Siqueira e Wenceslau da Mata. Projeto de Lei nº 7/2004: é

colocado em 2ª discussão, onde fez uso da palavra o Vereador Giocondo Mendes

Greca, que apresenta Emenda ao Projeto. A seguir, os Vereadores José Alaor

Ribeiro Martins, José da Conceição Pereira, Pedro Caetano Ferreira, Pedro Ribeiro

Mota e Walter Siqueira Filho também assinam a Emenda. Em seguida, a Emenda é

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Projeto,

juntamente com a emenda, é colocado em 2ª votação, sendo aprovado com 07

(sete) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções, dos Vereadores Sérgio Siqueira e

Wenceslau da Mata. O Vereador Wenceslau da Mata pede que se conste em Ata

que se absteve de votar no presente Projeto por considerar que a inclusão de

Agentes Políticos e Comissionados na Comissão de Controle Interno do Executivo

faz com que este Projeto deixe de observar aos Princípios da Moralidade, Eficiência

e Impessoalidade, conforme preceitua o Caput do Art. 37 da Constituição Federal.

Projeto de Lei nº 9/2004: é colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado

por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 10/2004: é

colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos

Vereadores presentes. Encerrada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, às

21:15h, o Presidente da Mesa Diretora Antonio Claret Mota Esteves declara

encerrada a presente Reunião, convocando os Vereadores para a 2ª Reunião

Extraordinária, quinta-feira, 25/03/2004, às 20 horas. E eu, Vereador

__________________, 2º Secretário, lavrei a presente Ata que assinada vai por

mim e demais Vereadores presentes. Plenário Vereador Floriano Moreira Cancela,

ao vigésimo terceiro dia do mês de março de dois mil e quatro.


