
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 7º

PERÍODO DA 1ª SESSÃO DA 16ª LEGISLATURA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO –

MG

                                                              Aos sete dias do mês de julho de dois mil e

nove, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 1ª Reunião

Ordinária, dirigida pelo Presidente Vereador Carlos Edil F. Fortes, presentes os

Vereadores: Aldo Pietro Giuseppe Greco, Flávia Pessôa de Oliveira, João Batista de

Oliveira, João Carlos Ribeiro, José Alaor Ribeiro Martins, Leonardo da Vinci Nobre,

Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Constatando quorum

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

solicita à Secretária que faça a leitura da Ata da Reunião anterior, que lida e aprovada, é

subscrita pelos Vereadores presentes. Em seguida, realizou-se a Leitura do Expediente

referente à pauta da presente Reunião. Correspondência Recebida do Prefeito: Ofício

nº 18/2009: encaminha documentos. Ofício nº 169/2009: encaminha resposta. Termo de

Justificação nº 10/2009. Ofício nº 186/2009: encaminha documentos. Termo de

justificação nº 11/2009. Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício nº 25/2009:

envia indicações. Ofício nº 26/2009: reitera convite. Correspondência Recebida de
Diversos: Pela APAE de Passa Quatro, Estatuto de Pai e Amigos dos Excepcionais.

Requerimento da Comissão de Finanças: solicitação faz. Ofício nº 37/2009, do IMSS:

solicitação faz. Correspondência Expedida para Diversos: Ofício nº 42/2009, ao

Ministério Público: envia matéria solicitada. Ofício nº 43/2009: encaminha resposta. Ofício

nº 44/2009, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: retificação faz. Em

seguida, passou-se à apresentação de Indicações, Requerimentos e Moções. Pelos

Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco e Flávia Pessôa de Oliveira: Indicação nº

93/2009: solicita ao Executivo e à Cemig, vistoria em postes de iluminação pública. Moção

nº 9/2009: Agradecimento à Senhora Maria Auxiliadora da Silva Roldão, DD. Diretora da

Escola Estadual Cel. Arthur Tibúrcio, aos Professores e Funcionários daquela Escola, pela

concessão de espaço em apoio à Reunião Itinerante da Câmara Municipal. Pelo Vereador



Luís Eduardo Ribeiro Bento: Indicação nº 94/2009: solicita ao Executivo providenciar

limpeza dos Bairros São Geraldo e Rio das Pedras. Pelo Vereador Luiz Eduardo Ribeiro

Bento e outros: Requerimento nº 23/2009: solicita à Mesa Diretora encaminhamento de

ofício ao Executivo, solicitando providências quanto aos animais soltos na cidade. Pelo

Vereador João Batista de Oliveira: Indicação nº 95/2009: solicita ao Executivo providenciar

colocação de quebra-molas na rua Francisco de Barros. Indicação nº 96/2009: solicita ao

Executivo providenciar a manutenção de rede de esgoto na Estrada Real, Bairro

Tronqueiras. Pelo Vereador João Batista de Oliveira e outros: Moção nº 10/2009:

Agradecimento ao Vereador João Carlos Ribeiro, pelos serviços prestados à Casa de

Caridade de Passa Quatro. Requerimento nº 24/2009: solicita à Mesa Diretora o

encaminhamento de ofício ao Executivo, solicitando relação dos nomes e respectivos

cargos de Supervisão e Coordenação nas Escolas Municipais, bem como os critérios

legais de escolha para tais indicações. Pelo Vereador Leonardo Da Vinci Nobre :

Requerimento nº 25/2009: solicita à Mesa Diretora o encaminhamento de ofício ao

Ministério Público, de ofício ao informando a prestação de serviço em caso de primeiros

socorros via ambulância, por falta de socorrista ou enfermeiro para auxiliar o motorista.

Pelo Vereador Ludgero Bustamante Moreira e outros: Requerimento nº 26/2009: solicita à

Mesa Diretora o encaminhamento ao Executivo, de ofício renovando e cobrando as

indicações e os requerimentos ainda não respondidos. Requerimento nº 27/2009: solicitam

ao Executivo, ofício requerendo informações dos motivos do ofício enviado à Câmara para

a retirada e arquivamento do Projeto de Lei nº 10/2009. Pela Vereadora Flávia Pessôa de

Oliveira: Indicações nº 97/2009: solicita ao Executivo providências quanto à diversas

indicações já apresentadas. Indicação nº 98/2009: solicita ao Executivo o prolongamento

do calçamento da Rua Sinhá Lisboa na Vila Tereza. Indicação nº 99/2009: solicita ao

Executivo providenciar reconstrução da tela de proteção ou construção de muro reforçado

na frente da Escola Municipal José Análio Sobrinho, Bairro Pé do Morro. Indicação nº

100/2009: solicita ao Executivo providenciar construção de uma creche em nosso

Município. Indicação nº 101/2009: solicita ao Executivo providenciar implantação de

Cursos Profissionalizantes para os jovens e outros que ainda sonham em ter uma

profissão. Indicação nº 102/2009: solicita ao Executivo providenciar melhoria da estrutura



funcional do Conselho Tutelar de Passa Quatro. Moção nº 11/2009: Pesar aos familiares

do jovem Adriano Basílio de Oliveira. Pelo Vereador João Carlos Ribeiro e outros:

Indicação nº 103/2009: solicita ao Executivo providenciar retirada de cavalos soltos nas

ruas e logradouros da  cidade. Indicação nº 104/2009: solicita ao Executivo providenciar a

continuação  do calçamento da Rua André Mota, Bairro Copacabana.Dando

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

11/2009: após leitura dos Pareceres das Comissões, é colocado em 1ª discussão, onde

fizeram uso da palavra os Vereadores Ludgero Bustamante Moreira e Flávia Pessôa de

Oliveira, que por última, solicitou a inversão da Pauta, deixando a votação do presente

para depois dos demais. O Presidente acata a solicitação e prossegue com as votações.

Substitutivo ao Projeto de Lei nº 9/2009: é colocado em 2ª discussão e votação, sendo

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 13/2009: é colocado em 2ª discussão e

votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 17/2009: é colocado em 2ª

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 18/2009: é

colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº

19/2009: é colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade.  Em

seguida, o Presidente reabre a discussão sobre o Projeto de Lei nº 11/2009, onde o

Presidente declara recesso de 10 (dez) minutos, em acato à solicitação da Vereadora

Flávia Pessôa de Oliveira para debate entre os Vereadores sobre a Emenda Modificativa

ao presente Projeto, oriunda do Parecer da Comissão de Finanças. Em acato à solicitação

do Vereador Ludgero Bustamante Moreira, fica constado em Ata, que durante o recesso,

houve consenso entre todos os Vereadores de modo a aumentar a porcentagem de 15%

(quinze por cento) para 25%(vinte e cinco por cento), ampliando assim o valor em aberto

no Orçamento. Após recesso, fizeram uso da palavra os Vereadores José Alaor Ribeiro

Martins, Aldo Pietro Giuseppe Greco, João Carlos Ribeiro, João Batista de Oliveira e

Leonardo Da Vinci Nobre e Carlos Edil F. Fortes. Em seguida, a Emenda é colocada em

discussão e votação única, sendo aprovada por unanimidade. O Projeto, já com a

Emenda, é colocado em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. E nada

mais havendo a tratar, às vinte horas e cinco minutos, o Presidente da Mesa Diretora,

Vereador Carlos Edil F. Fortes, declara encerrada a presente Reunião, convocando os



Vereadores para a 2ª Reunião Extraordinária, dia 09/07/2009, quinta-feira, às 20 horas. E

eu, Vereadora _____________________, 1ª Secretária, lavrei a presente Ata que

assinada vai por mim e demais Vereadores presentes. Plenário Vereador Floriano Moreira

Cancela, ao sétimo dia do mês de julho de dois mil e nove.


