
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DO  2º  PERÍODO  DA  2ª  SESSÃO  DA  17ª

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE PASSA-QUATRO – MG.

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil

e  quatorze,  na  sede  própria  da  Câmara  Municipal,  à  hora  regimental,  foi  aberta  a  1ª  Reunião

Extraordinária, dirigida pela Presidente, Vereadora Mônica Ribeiro Mota, presentes os Vereadores:

Aldo Pietro Giuseppe Greco, Edson Rodrigues, Elói Martins Ferreira, Everton de Oliveira Barbosa,

Flávia  Pessôa,  Marco  Antonio  Torres  e  Sérgio  Kennedy Sales.  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 solicita ao Secretário que

proceda a leitura da Ata da Reunião anterior,  que lida e aprovada é subscrita pelos Vereadores

presentes. Em seguida, a Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 1/2014: após leitura

do  Parecer  das  Comissões,  o  Projeto  é  colocado  em 1ª  discussão,  onde  fez  uso  da  palavra  o

Vereador Edson Rodrigues, que solicita a seguinte constatação em Ata: “Essa abertura de crédito

especial já foi solicitada no ano passado. Todos os Vereadores votaram a favor, porém o Ministério

não depositou o dinheiro. Devido ao término do ano, não foi criada essa nova dotação. O Executivo

achou melhor o Ministério avisar que vai depositar e então pedir de novo essa solicitação ao corpo

Legislativo para abertura dessa dotação. Então o Orçamento acaba ficando mais verdadeiro: chegou

receita é só pedir solicitação aos Vereadores. Quem vai votar contra se o dinheiro está na conta?

Esse ônibus vai vir para a APAE, vindo do Ministério do Desenvolvimento Social”. A seguir, o

Projeto é colocado em 1ª votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes.

Encerrada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, às vinte horas e dez minutos, a Presidente

da  Mesa  Diretora,  Vereadora  Mônica  Ribeiro  Mota,  declara  encerrada  a  presente  Reunião,

convocando  os  Vereadores  para  a  2ª  Reunião  Extraordinária,  quarta-feira,  dia  12/02/2014,  às

dezenove horas e trinta minutos, com a seguinte pauta: 2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº

1/2014. E eu, Vereador Sérgio Kennedy Sales, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que assinada vai

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

primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze. Sérgio Kennedy Sales
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