
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º

PERÍODO DA 2ª SESSÃO DA 16ª

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE PASSA QUATRO – MG.

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e

dez, 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 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. Correspondência Recebida do Prefeito:

Termos de Justificação nº 1, nº 2 e nº 3/2010. Ofício nº 4/2010: solicitação faz. Ofício Circular nº 1/2010:

encaminha documentos. Ofício Contábil nº 1/2010: encaminha documentos. Projeto de Lei nº 4/2010:

Abre crédito adicional especial por anulação parcial de dotação orçamentária e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 5/2010: Abre crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação

orçamentária e dá outras providências. Projeto de Lei nº 6/2010: Autoriza a concessão de subvenção,

contribuição ou auxílio às instituições que menciona e dá outras providências. Não houve correspondência

expedida para Prefeito. Correspondências Recebida de Diversos: Ofícios nº 16 e nº 20/2010, do

Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo: solicitação faz. Mensagem do Presidente da

ABRAPAZ e do CEAFER, Sr. Antonio Custódio Lopes: solicitação faz. Mensagem do Presidente da

ACEETAR, Sr. Miguel Ângelo dos Santos: solicitação faz. Mensagem do Sr. Paulo Henrique Scianni:

presta informação sobre a Escola de Cordas Clássicas de Passa Quatro. Ofício nº 57/2010, do Promotor

de Justiça, Dr. Renato Franco de Almeida: solicitação faz. Ofício nº 57/2010, da Caixa Econômica

Federal: informa liberação de recursos. Correspondência Expedida para Diversos: Ofícios nº 1 e nº

2/2010: encaminha matéria solicitada ao Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo.

Não havendo comentários ao expediente, o Presidente solicita à Secretária que faça a leitura dos

Requerimentos da Sra. Climene Luzia Mota Pereira Vieira e do Sr. Ricardo Diamantino Vieira, solicitando

o uso da Tribuna Livre da Câmara para explanar acerca do funcionamento do estabelecimento comercial

“Show de Bola” no dia 23 de janeiro de 2010 e do projeto de inclusão social “Golaço Social”,

respectivamente. A seguir, passou-se à apresentação de Indicações, Requerimentos, Projetos e Moções,



onde foram apresentados: Pelos Vereadores João Batista de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero

Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Indicação nº 1/2010: solicita ao Secretário Municipal

de Obras providenciar atendimento nos bairros Caxambu, Sertão dos Almeidas, Estrada da Barrinha e

Estrada do Quilombo. Requerimento nº 4/2010: solicita ao Executivo informações sobre critérios de

liberação e utilização de terreno público e de imóvel público por terceiros, pela Prefeitura Municipal.

Requerimento nº 5/2010: solicita ao Executivo documentos e informações sobre projeto de controle e

prestação de despesas de viagens, repasse ao IMSS, projeto de revisão de taxa de luz, regulamentação

do Conselho Municipal de Orçamento Participativo e Plano Diretor. Pelos Vereadores Aldo Pietro

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

Requerimento nº 1/2010: solicita ao Executivo informações sobre possibilidade de aumentar a margem

percentual de reajuste dos funcionários públicos. Requerimento nº 2/2010: solicitada à Secretária

Municipal de Educação informações sobre passe escolar. Pela Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira:

Requerimento nº 3/2010: encaminha ao Executivo relação de indicações e requerimentos apresentados

pela mesma em 2009. Pelo Vereador Ludgero Bustamante Moreira: Moção de Pesar nº 1/2010, aos

familiares do Sr. Luciano de Almeida. Pelo Vereador Leonardo da Vinci Nobre e outros: Moção de Pesar

nº 2/2010, aos familiares do Sr. Moisés Ribeiro Fonseca. Pelo Vereador João Carlos Ribeiro e outros:

Moção de Pesar nº 3/2010, aos familiares do Sr. Valdir Leite. Pelo Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento

e outros: Moção de Pesar nº 4/2010, aos familiares do jovem Gilmar Antônio Gonçalves. Pela Mesa

Diretora e demais Vereadores: Projeto de Resolução nº 1/2010: Denomina “Coronel Ribeiro Pereira” o

Prédio da Câmara de Vereadores de Passa Quatro. Pela Mesa Diretora: Projeto de Lei nº 3/2010: Que

concede reajuste de vencimento aos Servidores da Câmara Municipal de Passa Quatro e dá outras

providências. Dando prosseguimento à Reunião, o Presidente anuncia a Ordem do Dia, onde a Vereadora

Flávia Pessôa de Oliveira solicita dispensa de Parecer no Projeto de Lei nº 6/2010. Em seguida, o

Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita recesso ao Plenário. Após o recesso, o pedido de

dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o Projeto é colocado em 1ª

discussão, onde foram apresentadas, de comum acordo entre todos os Vereadores, as seguintes emendas

verbais: 1) Emenda Modificativa: No inciso II do Artigo 1º, onde se lê: AMAG – R$ 30.000,00, leia-se:

R$ 15.000,00. 2) Emenda Supressiva: ficam suprimidos os seguintes incisos: III – Associação Mineira de

Municípios – AMM – R$ 7.000,00 e X – Confederação Nacional de Municípios – CNM – R$ 4.500,00,

renumerando-se os incisos seguintes. Em seguida, as emedas são colocadas em discussão, onde fizeram

uso da palavra os Vereadores Flávia Pessôa de Oliveira, Ludgero Bustamante Moreira, Aldo Pietro

Giuseppe Greco e Luiz Eduardo Ribeiro. Por solicitação do Vereador Ludgero Bustamante Moreira, fica



registrado em Ata o consenso entre os demais Vereadores quanto à apresentação de Emendas,

Supressiva e Modificativa, respectivamente ao referido Projeto e em tempo, por lembrança do Vereador

Aldo Pietro Giuseppe Greco, a necessidade de contemplar também, com repasse de verbas, a Escola de

Cordas Clássicas, recentemente declarada como utilidade pública municipal. A seguir, as emendas são

colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Projeto, já com as emendas, é

colocado em primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, a Vereadora

Flávia Pessôa de Oliveira solicita dispensa de Parecer no Projeto de Lei nº 4/2010. Em seguida, o pedido

de dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dispensado o Parecer, o Projeto

é colocado em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a  Vereadora

Flávia Pessôa de Oliveira solicita dispensa de Parecer no Projeto de Lei nº 5/2010.  Em seguida, o pedido

de dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dispensado o Parecer, o Projeto

é colocado em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 1/2010: é

colocado em 2ª discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Ludgero Bustamante Moreira,

Flávia Pessôa de Oliveira e Aldo Pietro Giuseppe Greco. Por solicitação do Vereador Ludgero, fica

registrada em ata a sugestão, a se anexar ao referido Projeto, de implantação de desconto especial no

IPTU, a partir de 2010, contemplando aposentados e pensionistas, de acordo com sua renda, munícipes

cujo imóvel seja de até 80 m² e demais proprietários de apenas um imóvel, situado em bairros

recentemente incluídos por lei, na zona urbana, sem condição de infraestrutura. A Vereadora Flávia

Pessôa de Oliveira apresenta emenda de redação ao Projeto. A emenda é colocada em discussão e

votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o Projeto, já com a emenda, é colocado em 2ª

votação, sendo aprovado por unanimidade.  A seguir, o Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita

dispensa de Parecer no Projeto de Lei nº 3/2010. O pedido de dispensa é colocado em votação, sendo

aprovado por unanimidade. Dispensado o Parecer, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde fizeram

uso da palavra os Vereadores Luiz Eduardo Ribeiro Bento e Ludgero Bustamante Moreira, que apresenta

a seguinte Emenda Modificativa verbal: No Artigo 1º, onde se lê: 3,89% (três vírgula oitenta e nove por

cento), leia-se 5,89% (cinco vírgula oitenta e nove por cento). A emenda é colocada em discussão, onde

fizeram uso da palavra os Vereadores Leonardo da Vinci Nobre, Flávia Pessôa de Oliveira e Luiz

Eduardo Ribeiro Bento. A seguir, a emenda é colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.

Em seguida, o Projeto, já com a emenda, é colocado em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por

unanimidade. A seguir, o Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento solicita dispensa de Parecer no Projeto de

Resolução nº 1/2010. O pedido de dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.

Dispensado o Parecer, o Projeto é colocado em 1ª e única discussão e votação, sendo aprovado por



unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia e passando aos Comentários Finais, fizeram uso da palavra os

Vereadores Ludgero Bustamante Moreira, Leonardo da Vinci Nobre, Aldo Pietro Giuseppe Greco, Luiz

Eduardo Ribeiro Bento e Flávia Pessôa de Oliveira. E nada mais havendo a tratar, às  vinte e três horas, o

Presidente da Mesa Diretora, Carlos Edil F. Fortes, declara encerrada a presente Reunião, convocando

os Vereadores para a 1ª Reunião Extraordinária do 2º Período, quinta-feira, dia quatro de fevereiro de

dois mil e dez, às vinte horas, com a seguinte pauta: 2ª discussão e votação dos Projetos de Lei nº 3, nº 4,

nº 5 e nº 6/2010. E eu, Vereadora _____________________, 1ª Secretária, lavrei a presente Ata que

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

segundo dia do mês de fevereiro de 2010.


