
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO 12º PERÍODO DA 3ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil 

e onze, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 2ª 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, José 

Alaor Ribeiro Martins, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo 

Ribeiro Bento. Deixou de comparecer, com a ausência justificada, o Vereador João Carlos Ribeiro. 

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. Após a leitura, a 

Ata é colocada em discussão onde fez uso da palavra o Vereador Carlos Edil F. Fortes, ao solicitar 

que se conste em Ata suas considerações finais na Reunião anterior: “que o Prefeito não mais 

marque reuniões para debater a segurança pública no município, pois não tem havido resultado e 

nenhuma providência nesse sentido”. Logo após, a Ata é colocada em votação, sendo aprovada  e  

subscrita pelos Vereadores presentes. Em seguida, realizou-se a leitura do Expediente: 

Correspondência Recebida do Prefeito: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 42/2011: Abre crédito 

adicional especial por anulação parcial de dotação orçamentária e dá outras providências. Dando 

prosseguimento à Reunião, a Presidente solicita à Secretária Municipal de Saúde, Sra. Luzia 

Aparecida Caetano Ribeiro que se conduza ao plenário para explanar acerca de assuntos de sua 

pasta. Encerrada a palavra da oradora, fizeram uso da palavra os Vereadores Carlos Edil F. Fortes, 

Luiz Eduardo Ribeiro Bento, Ludgero Bustamante Moreira, Aldo Pietro Giuseppe Greco, Flávia 

Pessôa de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre, João Batista de Oliveira e José Alaor Ribeiro 

Martins. Ao responder às indagações dos Vereadores, a Secretária Municipal de Saúde se 

comprometeu a remeter à Câmara Municipal, documentos complementares às repostas.  Passando 

para a Ordem do Dia, o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 42/2011 é encaminhado às Comissões 

Permanentes competentes. Projeto de Lei nº 40/2011: após leitura do Parecer das Comissões, é 

colocado em 1ª discussão onde fizeram uso da palavra os Vereadores Ludgero Bustamante Moreira, 

Carlos Edil F. Fortes. O Projeto é colocado em 1ª votação, sendo aprovado por unanimidade pelos 

Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 41/2011: após leitura do Parecer das Comissões, é colocado 

em discussão onde fez uso da palavra o Vereador Ludgero Bustamante Moreira que solicita  e 

obtém Vista ao Projeto e solicita ainda que conste em Ata: “ as Emendas apresentadas no Parecer, 

elaboradas pelo Assessor Jurídico, são fruto da minha solicitação na reunião passada para revisão e 



avaliação do mesmo. Com a vinda da Secretária, ficou tudo mais claro. Sabemos que o projeto em 

si, no sentido operacional, é o salário oferecido aos médicos e aos enfermeiros e nós vamos aprovar 

o projeto, mas deixamos claro que somos favoráveis ao aumento do salário dos médicos e 

enfermeiros, mas não às contratações. O Projeto camufla criação de cargos e permite contratações e 

o Prefeito foi condenado por contratações irregulares e alegou que a Câmara aprovou, na época,  a 

lei de contratações. Não aprovamos a atitude do Prefeito. Não queremos autorizar contratações que 

legalmente não se poderia fazer. Conversamos já com Secretária de Saúde e com o Assessor 

Jurídico, em busca de solução para o aumento do salário dos médicos e enfermeiros, ao qual somos 

favoráveis”. Projeto de Lei Complementar nº 4/2011: é colocado em 2ª discussão, onde fizeram uso 

da palavra os Vereadores Ludgero Bustamante Moreira, Luiz Eduardo Ribeiro Bento, Leonardo da 

Vinci Nobre e Carlos Edil F. Fortes. O Projeto é colocado em votação, sendo aprovado em 2ª 

votação por unanimidade pelos Vereadores presentes. E nada mais havendo a tratar, às vinte e três 

horas e vinte minutos, a Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, declara 

encerrada a presente Reunião, convocando os Vereadores para a 3ª Reunião Extraordinária, 

segunda-feira, dia 19/12/2011, às 19:30 horas, para votação dos Projetos de Resolução, com base 

nos relatórios finais das CPI´s e demais Projetos que tiverem Parecer. E eu, Vereador 

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

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

dezembro de dois mil e onze. 


