
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DO 6º PERÍODO DA 1ª SESSÃO DA 16ª

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE PASSA QUATRO – MG.

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e

dez, na sede própria da Câmara Municipal, às dezoito horas, foi aberta a 2ª 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 e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Deixou de comparecer, com a ausência

justificada, o Vereador Ludgero Bustamante Moreira. 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 Vereadores presentes. Em seguida, realizou-se

a leitura do Expediente relativo à presente Reunião. Correspondência Recebida do Prefeito: Projeto

de Lei nº 21/2010: Abre crédito adicional especial por anulação total e parcial de dotação orçamentária e

dá outras providências. Projeto de Lei nº 22/2010: Dispõe sobre a incorporação de rubrica no Plano

Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, sobre a abertura de crédito adicional

especial por anulação parcial de dotação orçamentária, e dá outras providências.  Em seguida, o

Presidente anuncia a Ordem do Dia, onde o Vereador José Alaor Ribeiro Martins solicita dispensa de

Parecer no Projeto de Lei nº 21/2010. A seguir, o pedido de dispensa de Parecer é colocado em

votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Dispensado o Parecer, o Projeto

é colocado em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. A

seguir, a Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita dispensa de Parecer no Projeto de Lei nº 22/2010.

O pedido de dispensa de Parecer é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos

Vereadores presentes. Dispensado o Parecer, o Projeto é colocado em 1ª discussão e votação, sendo

aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Encerrada a Ordem do Dia e nada mais havendo

a tratar, às dezoito horas e cinquenta minutos, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Carlos Edil F.

Fortes, declara encerrada a presente Reunião, comunicando  que a 2ª Reunião Ordinária do 6º Período

será na quarta-feira, dia 16 de junho de 2010, à hora regimental. E eu, Vereadora

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

Vereadores presentes. Plenário Vereador Floriano Moreira Cancela, ao décimo quarto dia do mês de

junho de dois mil e dez.




