
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 11º

PERÍODO DA 1ª SESSÃO DA 16ª

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

PASSA QUATRO – MG.

                                                                    Aos três dias do mês de novembro 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, em tempo, convida aos Ilustres Vereadores

para reunião com o MM. Juiz de Direito da Comarca de Passa Quatro, Exmo. Senhor Fábio

Roberto Caruso de Carvalho, em seu gabinete, às 13:30 horas, dia 06 de novembro,

sexta-feira. Logo após, o Presidente solicita à Secretária que faça a leitura da Ata da Reunião

anterior,  informando, por oportuno, aos Ilustres Vereadores que, por garantia da exatidão

do registro de suas palavras em Ata, conforme desejarem, deverão protocolar na Secretaria

Executiva desta Casa de Leis, o Requerimento de constatação em Ata, devidamente

subscritado. Após leitura , a Ata é colocada em discussão e votação, sendo aprovada e

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

Correspondência Recebida do Prefeito: Ofício nº 28/2009: encaminha documentos.

Projeto de Lei nº 30/2009:  Autoriza a cessão de direito de uso de bens móveis adquiridos

no âmbito do Programa Social do Governo Federal denominado Núcleo de Apoio à Saúde da

Família – NASF, ao Município que menciona e dá outras. Mensagem Complementar ao 

Projeto de Lei nº 27/2009: Autoriza o município de Passa Quatro – MG a contratar com o

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de créditos com

outorga de garantia e dá outras providências. Correspondência Recebida do Diversos:

Ofício nº 178/2009, do Promotor de Justiça Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo:

solicitação faz. Correspondência Expedido para Diversos: Ofício nº 67/2009, ao Sr.

Flávio Mafra Brandão de Azevedo, DD. Promotor de Justiça: envia matéria solicitada.

Comentando o Expediente, fez uso da palavra o Vereador Ludgero Bustamante Moreira.

Logo após, o Presidente convida ao Senhor Iran Rodrigues de Oliveira, DD. Delegado

Municipal de Polícia, para conduzir-se ao Plenário, após leitura, pela 1ª Secretária, de seu

Requerimento, solicitando o uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal, para propor medidas

de interesse municipal atinentes à Segurança Pública. Em seguida, passou-se para a



apresentação de Indicações, Requerimentos, Moções e Projetos, onde foram apresentados:

Pela Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira: Requerimento nº 45/2009: Solicita à Presidência,

o abreviamento da apreciação dos Projetos nº 27 e nº 28/2009, junto à Comissão de

Finanças. Pelo Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Requerimento nº 46/2009: solicita à

Presidência informação sobre a Lei que proíbe a dotação de cestas básicas em ano eleitoral.

Requerimento nº 47/2009: solicita à Presidência informações sobre dotação orçamentária

para repasse de verba para o Lar dos Velhinhos. Pelos Vereadores João Batista de Oliveira,

Leonardo da Vinci Nobre, Luiz Eduardo Ribeiro Bento e Ludgero Bustamante Moreira:

Requerimento nº 48/2009: solicitam ao Executivo Municipal 1 - informações sobre

pagamento das parcelas do refinanciamento da dívida contraída , pela Prefeitura Municipal,

junto ao IMSS, bem como os repasses mensais àquele órgão, via documentos. 2 -

Informações sobre imóveis alugados pela Prefeitura Municipal de Passa Quatro, por contrato

ou convênio, em especial o apartamento no Condomínio “Ilha dos Amores”, com

documentos, bem como da lei que autoriza a locação daquele imóvel. 3 – Informações sobre a

prestação de serviço das máquinas da Prefeitura Municipal a terceiros, ao longo dos últimos

12 (doze) meses, via documentos contendo horário do serviço, valores pagos na tesouraria,

comprovante destes pagamentos com a devida contabilização oficial e leis que autoriza e que

regulamenta esse tipo de serviço, respectivamente; forma de cálculo dos valores cobrados,

horas-extras durante a prestação do serviço por funcionários da Prefeitura Municipal, bem

como sua quantidade, forma de contabilização das mesmas, para fazer parte dos custos

cobrados por estes serviços. Requerimento nº 49/2009: solicita à Presidência o

encaminhamento do “Projeto Esportivo e Social – Conscientização”, de autoria dos senhores

Francisco Luiz, Antônio Maurício, Amauri Pires, Paulo César, José Wilson, Miguel Ângelo e

Genivaldo Análio, solicitando por oportuno, atenção sistemática e ininterrupta para a

continuidade de seu trabalho em prol do esporte, como luta contra as drogas. Pelo Vereador

Ludgero Bustamante Moreira: Projeto de Lei nº 29/2009: Denomina a via pública, localizada

em frente ao Passa Quatro Clube de Campo S/A, como Rua José de Arimateia Vieira

Diamantino (TEKA) e dá outras providências. Dando prosseguimento à Reunião, o

Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº  29/2009: é encaminhado às

Comissões competentes. O Vereador João Carlos Ribeiro solicita dispensa de Parecer da

Comissão sobre o referido Projeto.  A dispensa de Parecer é colocada em votação, sendo

aprovada por unanimidade. O Projeto é colocado em 1ª discussão, onde fez uso da palavra o

Vereador Ludgero Bustamante Moreira. O Projeto é colocado em  1ª votação, sendo

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 30/2009: é encaminhado às Comissões

competentes. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira  solicita dispensa de Parecer das



Comissões, ao referido Projeto. A dispensa de Parecer é colocada em votação, sendo

aprovada por unanimidade. O Projeto é colocado em 1ª discussão e votação, sendo aprovado

por unanimidade. Passando para os Comentários Finais, fizeram uso da palavra os

Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Ludgero Bustamante Moreira, Luiz Eduardo

Ribeiro Bento, Leonardo da Vinci Nobre, João Carlos Ribeiro, Flávia Pessoa de Oliveira e

Carlos Edil Freitas Fortes. E nada mais havendo a tratar, às vinte e duas horas e dez

minutos, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Carlos Edil F. Fortes, declara encerrada a

presente reunião. E eu, Vereadora _____________________, 1ª Secretária, lavrei a presente Ata que

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

Cancela, ao terceiro dia do mês de novembro de 2009.


