
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO 2º PERÍODO DA 2ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 

dois mil e dez, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 3ª 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. A seguir, realizou-se a leitura do  

Expediente relativo à presente Reunião. Correspondência Recebida do Prefeito: Ofício nº 

52/2010: solicita retirada da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 2/2010. Dando 

prosseguimento à Reunião, o Presidente anuncia a Ordem do Dia,  e, em atendimento ao Ofício nº 

52/2010, do Prefeito Municipal, com base no Art. 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

que confere ao autor, a prerrogativa de retirar sua proposição em qualquer fase da tramitação, a 

Emenda Modificativa nº 1, que substitui o termo reajuste, por revisão em todo o Projeto é retirada, 

para posterior arquivamento. Em seguida, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde o Vereador 

Ludgero Bustamante Moreira solicita a seguinte constatação em Ata: “Os Vereadores Ludgero, João 

Batista, Luiz Eduardo, Leonardo Nobre e João Carlos vêm manifestar publicamente, o repúdio à 

política administrativa salarial, à atual política administrativa de manutenção e contratação de 

comissionados e aos valores percentuais de aumento salarial dos funcionários públicos, valores 

estes desrespeitosos para com os funcionários da Prefeitura Municipal. Apresentar índice percentual 

de aumento, na forma que consta no referido projeto de lei nº 2/2010, de apenas o medíocre 4,11% 

(quatro vírgula onze porcento), sendo um dos mais baixos, se não o mais baixo de todas as cidades 

da região ou do nosso Estado de Minas, só demonstra o resultado que se encontram os salários dos 

atuais funcionários de nossa Prefeitura Municipal, ou seja, Passa Quatro hoje possui um dos piores 

salários e uma das piores políticas e desrespeito aos funcionários públicos”. Fizeram ainda uso da 

palavra os Vereadores Flávia Pessôa de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre, Luiz Eduardo Ribeiro 

Bento, Aldo Pietro Giuseppe Greco, José Alaor Ribeiro Martins, João Batista de Oliveira e João 

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

nada mais havendo a tratar, às vinte horas e quarenta e cinco 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 vigésimo sexto dia do mês 

de fevereiro de dois mil e dez. 


