
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º

PERÍODO DA 1ª SESSÃO DA 15ª LEGISLATURA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO –

MG

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil

e cinco, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 2ª Reunião

Extraordinária, dirigida pelo Presidente Vereador José Batista Gaspar, presentes os

Vereadores: André Streitenberger Júnior, Benedito Lázaro Guedes, João Roberto Coelho

Pereira, José Ribeiro Netto, Luiz da Silva, Pedro Caetano Ferreira, Samuel Ribeiro e Sérgio

Siqueira. 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. Dando prosseguimento

à Reunião, o Presidente anuncia a Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 01/2005: após leitura

do Parecer da Comissão Especial, o Projeto, juntamente com o Parecer, é colocado em 1ª

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 02/2005: após

leitura do Parecer da Comissão Especial, o Projeto, juntamente com o Parecer, é

colocado em 1ª discussão, onde fez uso da palavra o Vereador Samuel Ribeiro, que pede

a seguinte constatação em Ata: “Sou de acordo com o Projeto de Lei 02/2005, desde que

o Executivo Municipal trabalhe com apenas 5 (cinco) secretarias, sendo uma delas

ocupada pelo Vice-Prefeito, sem oneração para os cofres públicos, conforme justificativa

do referido Projeto. Desta forma fica registrado que meu voto “SIM” se dá em confiança

na proposta do Governo, retratada na justificativa do Projeto em questão”. Fizeram ainda

uso da palavra os Vereadores André Streitenberger Júnior e Sérgio Siqueira. Em seguida,

o Projeto é colocado em 1ª votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de

Resolução nº 01/2005: após leitura do Parecer da Comissão Especial, o Projeto,

juntamente com o Parecer, é colocado em discussão e votação, sendo aprovado por

unanimidade. Projeto de Lei nº 04/2005: após leitura do Parecer da Comissão Especial, o

Projeto, juntamente com o Parecer, é colocado em 1ª discussão e votação, sendo

aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 20:45h, o Presidente da

Mesa Diretora José Batista Gaspar declara encerrada a presente Reunião, convocando os



Vereadores para a 3ª Reunião Extraordinária, terça-feira, 25/01/2005, às 20 horas. E eu,

Vereador _____________________, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que assinada vai

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

décimo nono dia do mês de janeiro de dois mil e cinco.


