
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DO 8º PERÍODO DA 3ª SESSÃO DA 16ª

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE PASSA QUATRO – MG.

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e

onze, na sede própria da Câmara Municipal, às dezoito horas, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária,

dirigida pela Presidente Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, presentes os Vereadores: Aldo Pietro

Giuseppe Greco, Carlos Edil F. Fortes, João Batista de Oliveira, João Carlos Ribeiro, José Alaor Ribeiro

Martins, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Deixou de comparecer, com a

ausência justificada, o Vereador Leonardo da Vinci Nobre. Constatando quorum regimental, a Presidente,

sob a proteção de Deus, declara aberta a presente Reunião e coloca em votação a Ata da Reunião do dia

2 de agosto de 2011, que é aprovada e subscrita pelos Vereadores presentes. Em seguida, a Presidente

solicita ao Secretário que proceda à leitura da Ata da Reunião anterior. Após a leitura, a Ata é colocada

em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. Dando

prosseguimento à Reunião, a presidente anuncia a Ordem do Dia e comunica que, de acordo com o

Artigo 76-C e seu parágrafo único do Regimento Interno, a Comissão de Mérito Comunitário já

emitiu os Pareceres referentes aos Projetos de Decretos Legislativos, dirigidos à Presidência,

que determinam a inclusão dos mesmos na Ordem do Dia, uma vez que os pareceres foram

favoráveis aos Projetos. Informa ainda que os Pareceres são de caráter sigiloso, não sendo

permitida sua publicidade, reprodução ou fornecimento de certidão. Projeto de Decreto

Legislativo nº 4/2011: é colocado em 1ª e única discussão e votação, sendo aprovado por

unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2011: é colocado

em 1ª e única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores

presentes. Projeto de Lei nº 23/2011: como não houve apresentação do Relatório de Vista pelo

Vereador Leonardo da Vinci Nobre, o Projeto, já com as Emendas aprovadas na Reunião do dia

2 de agosto de 2011, é colocado em 1ª votação, sendo reprovado com 3 (três) votos favoráveis,

3 (três) votos contrários, dos Vereadores João Batista de Oliveira, Ludgero Bustamante

Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento e 1 (uma) abstenção, do Vereador Carlos Edil F. Fortes.

Projeto de Lei nº 24/2011: é colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por

unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 25/2011: após leitura do Ofício nº

654/2011. do Juiz de Direito, Dr. Fábio Roberto Caruso de Carvalho, determinando a

suspensão do trâmite do referido Projeto de Lei, a solicitação é acatada e o trâmite do Projeto

é suspenso. E nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta e cinco minutos, a Presidente da

Mesa Diretora, Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, declara encerrada a presente Reunião,

convocando os Vereadores para Audiência Pública, segunda-feira, dia 22 de agosto de 2011, às



19:30 horas, com a presença do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretária Municipal de

Administração, onde serão convocados os professores, para discutirem junto com os vereadores

o piso salarial. E eu, Vereador _____________________, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que

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

Cancela, ao décimo oitavo dia do mês de agosto de dois mil e onze.


