
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO 12º PERÍODO DA 3ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil 

e onze, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, 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, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante 

Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Constatando quorum regimental, a Presidente, sob a 

proteção de Deus, declara aberta a presente Reunião e solicita ao Secretário que proceda à leitura da 

Ata da Reunião anterior. A Ata é colocada em discussão, onde fez uso da palavra o Vereador 

Ludgero Bustamante Moreira. A Ata é colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade e 

subscrita pelos Vereadores. Em seguida, a Presidente solicita ao Relator da CPI da obra inacabada 

da Policlínica, Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento, que proceda à leitura do relatório final. Fez 

também uso da palavra o Presidente da referida CPI, Vereador Carlos Edil F. Fortes, ao apresentar 

anexos do relatório. Dando prosseguimento à reunião, a Presidente solicita ao Rela tor da CPI das 

diárias de viagem do Chefe do Poder Executivo, Vereador Ludgero Bustamante Moreira, que, por 

sua vez, solicita aos demais membros da referida CPI que antes se pronunciem. Fizeram uso da 

palavra o Presidente da CPI, Vereador Leonardo da Vinci Nobre, e o Vereador José Alaor Ribeiro 

Martins, membro. Em seguida, o Relator realiza a leitura do relatório final, conforme solicitado. 

Após a leitura dos relatórios de ambas as CPI´s, a Mesa Diretora da Câmara Municipal determinou 

o envio de cópia dos dois relatórios e conclusões ao Prefeito Municipal, assinando o prazo de 5 

(cinco) dias para manifestação, querendo. E nada mais havendo a tratar, às vinte e duas horas e dez 

minutos, a Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, declara encerrada a 

presente Reunião, designando o dia 19 de dezembro, segunda-feira, às 19:30 horas, para a 

realização de Reunião Extraordinária para apreciação dos Projetos de Resolução, com base nos dois 

relatórios finais, de ambas as CPI´s, respectivamente. E eu, Vereador _____________________, 1º 

Secretário, lavrei a presente Ata que assinada vai por mim e demais Vereadores presentes. Plenário 

Vereador Floriano Moreira Cancela, ao quinto dia do mês de dezembro de dois mil e onze.  


