
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 12º

PERÍODO DA 1ª SESSÃO DA 16ª LEGISLATURA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO – MG.

                                                                    Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois

mil e nove, na sede própria da Câmara Municipal, às 17:30 horas, foi aberta a 1ª Reunião

Extraordinária, 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 proceda à leitura da  Ata da

Reunião anterior, que lida e aprovada, é subscrita pelos Edis presentes. Em seguida, realizou-se a

Leitura do Expediente referente a presente Reunião. Correspondência Recebida do Prefeito:

Ofício nº 351/2009: encaminha informações relativas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para

2010. Ordem do Dia: Anexos do Ofício nº 351/2009 são encaminhados à Comissão de

Finanças. Projeto de Lei nº  22/2009: o Vereador Ludgero Bustamante Moreira, ao solicitar e

obter a palavra, na qualidade de seu Relator, apresenta Requerimento da Comissão de Finanças,

solicitando prazo de 48(quarenta e oito horas) para análise de documentos informativos,

encaminhados à Câmara Municipal, outrora solicitados ao Poder Executivo. O Requerimento é

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, adiando assim, a apreciação do referido

Projeto. Projeto de Lei nº 23/2009: após leitura dos Pareceres das Comissões, é colocado em 1ª

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 27/2009: é colocado em

2ª discussão, onde fez uso da palavra o Vereador Ludgero Bustamante Moreira, ao solicitar a

retirada do referido Projeto da pauta da Reun ião, após ter lido em plenário, documento contrário

ao quorum adotado para o mesmo. Por decisão do Presidente, o quorum de maioria simples à

presente proposição é mantido, razão pela qual o Vereador Ludgero Bustamante Moreira se retira

do Plenário, acompanhado dos Vereadores João Batista de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre e

Luiz Eduardo Ribeiro Bento, solicitando, em tempo, o registro em Ata, de sua rejeição ao quorum

de maioria simples, adotado para este e qualquer outro Projeto que tenha por objetivo, a

contratação com instituições financeiras para a contração de empréstimos e não ao presente

Projeto em si. Fez ainda uso da palavra o Vereador Carlos Edil Freitas Fortes. O Projeto é

colocado em 2ª votação, sendo aprovado com 4(quatro) votos favoráveis dos Vereadores Aldo

Pietro Giuseppe Greco, Flávia Pessôa de Oliveira, João Carlos Ribeiro e José Alaor Ribeiro

Martins, uma vez que o demais Vereadores se encontravam ausentes do Plenário, por legalmente,

terem se retirado. Logo após, com o Plenário recomposto e nada mais havendo a tratar, às



dezoito horas e vinte minutos, o Presidente da Mesa Diretora, Carlos Edil Freitas Fortes, declara

encerrada a presente Reunião, convocando os Vereadores para a 2ª Reunião Extraordinária do

mês fluente, a realizar-se às 17:30 horas, com a seguinte pauta: 1ª discussão e votação do

Projeto de Lei nº 22/2009 e 2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 23/2009. E eu,

Vereadora _____________________, 1ª Secretária, lavrei a presente Ata que assinada vai por mim e demais

Vereadores presentes. Plenário Vereador Floriano Moreira Cancela, aos vinte e um dias do mês

de dezembro de 2009.


