
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 9º PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA
14ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO – MG.
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e quatro, na sede
própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 2ª Reunião
Ordinária, 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 da Reunião anterior, que
lida e aprovada é subscrita pelos Vereadores presentes. Em seguida,
realizou-se a Leitura do Expediente: Correspondência Expedida para
Prefeito: Ofício nº 86/2004: envia Requerimento/Indicação. Ofício nº
87/2004: envia Indicação. Ofício nº 88/2004: envia Requerimento.
Correspondência Expedida para Diversos: Ofício nº 89/2004: envia cópia
de Requerimento ao Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de
Azevedo. Comentando o expediente em apreciação, fez uso da palavra o
Vereador Walter Siqueira Filho. Dando prosseguimento à Reunião, o
Presidente passa à apresentação de Indicações, Requerimentos e Projetos,
onde foi apresentado: Pelo Vereador Pedro Caetano Ferreira: Indicação nº
45, solicitando que seja enviada Moção de Aplauso ao Prefeito pela
reforma da ponte do São Francisco. Em seguida, o Presidente anuncia a
Ordem do Dia, onde fez uso da palavra o Vereador Giocondo Mendes
Greca, que pediu a seguinte constatação em Ata: “Quando foi encaminhado
a esta casa o Projeto de Lei referente ao aumento dos Vereadores desta
casa, lembro-me, perfeitamente, que Vossa Excelência, fazendo o uso da
palavra, afirmou em Plenário que o referido Projeto foi encaminhado com
antecedência para que o mesmo pudesse ser votado antes das eleições
municipais, antes de sabermos quem será o Prefeito e Vereadores. Devido
o Presidente desta Casa, mesmo tendo sido advertido, mais uma vez, que
estava infringindo o Art. 45 da Lei Orgânica Municipal não colocando o Veto



referente ao aumento dos salários dos Vereadores, em nome da
moralidade, antes do resultado das eleições que se realizarão no dia 3 de
outubro, nós, Vereadores do PFL, declaramos, desde já, que os Vereadores
do PFL somos contra o aumento dos Vereadores, assim, solicito que este
pronunciamento seja constado em ata”. O Presidente Antonio Claret Mota
Esteves informa que considera o Parecer da Comissão Especial necessário
para que se faça a análise do referido veto, e informa também que há mais
três vetos, dos anos de 2001 e 2002, época na qual o Vereador Giocondo
Mendes Greca exercia a Presidência desta Casa, em processos ainda não
finalizados, e que serão todos eles apreciados em breve. Informa também
ao Plenário o desrespeito ao mesmo Art. 45 por parte do Ex-Presidente da
Câmara, Vereador Giocondo Mendes Greca, pois este, após a reprovação do
veto ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2002, não promulgou esta lei
conforme preceitua o Parágrafo 7º do referido artigo, tendo reencaminhado,
irregularmente, o Projeto à Comissão Permanente de Constituição, Justiça
e Redação. Fez ainda uso da palavra o Vereador Walter Siqueira Filho, que
pede que seja constado em ata “que o Veto não foi colocado em votação
por falta de quorum dos Vereadores da Comissão”. O Presidente concorda
com o Vereador Walter Siqueira Filho e solicita que seja também constado
em ata que o Vereador Walter Siqueira Filho votou a favor do Projeto que
fixa o Subsídio dos Vereadores tanto na primeira quanto na segunda
votação. A seguir, prosseguindo a Ordem do Dia, o Projeto de Lei
Complementar nº 7/2004 é colocado em 1ª discussão e votação, sendo
aprovado com 8 (oito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, do Vereador
Sérgio Siqueira. Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 2/2004: é
colocado em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade
pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 36/2004: é colocado em 2ª
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores
presentes. Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 3/2004: é
colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade
pelos Vereadores presentes. Encerrada a Ordem do Dia e passando aos
Comentários Finais, fizeram uso da palavra os Vereadores Walter Siqueira
Filho, Giocondo Mendes Greca, Sebastião Franklin Ribeiro, Wenceslau da



Mata, José Alaor Ribeiro Martins, Sérgio Siqueira e Antonio Claret Mota
Esteves. E nada mais havendo a tratar, às 21:10h, o Presidente da Mesa
Diretora Antonio Claret Mota Esteves declara encerrada a presente
Reunião. 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
primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quatro.


