
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2º

PERÍODO DA 1ª SESSÃO DA 15ª LEGISLATURA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO –

MG

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e

cinco, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 1ª 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 e Samuel Ribeiro.

Deixou de comparecer, com ausência justificada, o Vereador 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

03/2005: é colocado em 1ª discussão, onde o Vereador José Ribeiro Netto lê o Relatório

de Vista. Em seguida, o Vereador João Roberto Coelho Pereira solicita ao Presidente que

seja concedido recesso de 20 (vinte) minutos para que a Comissão Especial possa emitir

Parecer final sobre o Projeto. Após o recesso, o 1º Secretário faz a leitura do Parecer

final da Comissão Especial. Em seguida, o Projeto, juntamente com o Parecer, é colocado

em 1ª discussão, onde fez uso da palavra o Vereador João Roberto Coelho Pereira, que

pede a seguinte constatação em Ata: “A intenção do Executivo é agilizar o acesso do

funcionário ao benefício, depositando o valor do auxílio transporte direto na folha,

reduzindo com isso a grande burocracia que existe em ter que distribuir os passes a cada

servidor que assim o requerer. Após pesquisa, este Vereador não encontrou precedentes

com relação ao percentual de desconto sobre o valor da passagem. Somos favoráveis ao

projeto por entender que este só trará benefícios aos funcionários, mantidos os

parâmetros atuais”. A seguir, o Projeto, juntamente com o Parecer, é colocado em 1ª

votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº

06/2005: 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 André

Streitenberger Júnior, que pede a seguinte constatação em Ata: “Sendo Presidente da

Fundação de Recuperação Humana – FRH, embora uma fundação de direito privado, e

estar relacionada entre as 18 entidades citadas no projeto em discussão, comunico que,

em face do Art. 19, inciso II, alínea “a” da LOM, esta entidade fica impedida de receber

qualquer subvenção pública. Solicito, outrossim, minha dispensa nesta votação, por ser

Diretor-Presidente da entidade supracitada, obedecendo ao disposto no Art. 235 do

Regimento Interno”. Em seguida, o Projeto, juntamente com o Parecer, é colocado em 1ª

votação, sendo aprovado com 7 (sete) votos favoráveis. Encerrada a Ordem do Dia e

passando aos Comentários Finais, fez uso da palavra o Vereador Pedro Caetano Ferreira.

E nada mais havendo a tratar, às 20:55h, o Presidente da Mesa Diretora José Batista

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

Reunião Extraordinária, quinta-feira, 03/02/2005, 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 primeiro

dia do mês de fevereiro de dois mil e cinco.


