
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 

dois mil e doze, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 2ª Reunião 

Ordinária, 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, que lida e aprovada é subscrita pelos Vereadores presentes. Em seguida, realizou-se a 

leitura do Expediente: Correspondência Recebida do Prefeito: Termos de Justificação nº 2, nº 3 e nº 

4/2012. Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício P/nº 1/2012: envia Requerimento. Ofício 

P/nº 2/2012: encaminha resposta à solicitação. Correspondência Recebida de Diversos: Ofício nº 

2586/2012, do Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região de Minas Gerais, 

Sr. Cláudio Augusto Boschi: envia informação. Correspondência Expedida para Diversos: Ofício nº 

7/2012: envia Requerimento à Secretária Municipal de Saúde, Sra. Luzia Aparecida Caetano 

Ribeiro. Ofício nº 8/2012: envia Moção de Agradecimento ao Secretário Estadual de 

Desenvolvimento e Política Urbana, Sr. Olavo Bilac Pinto. A seguir,  passou-se à apresentação de 

projetos, moções, requerimentos e indicações, onde foram apresentados: Pelos Vereadores Carlos 

Edil F. Fortes, João Batista de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e 

Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Moção nº 1/2012: Moção de Protesto à Presidente da Câmara 

Municipal. A Moção foi colocada em votação e aprovada com 6 (seis) votos favoráveis e 2 (dois) 

votos contrários, dos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco e João Carlos Ribeiro. Pelos 

Vereadores da 16ª Legislatura: Moções nº 2, nº 3 e nº 4/2012: Moções de Pesar aos familiares dos 

Senhores Angelito dos Santos, Benedito dos Passos e da Sra. Maria Helena de Mira. As Moções 

foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Pelos Vereadores Carlos Edil F. Fortes, 

João Batista de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo 

Ribeiro Bento: Requerimento nº 6/2012: solicita à Presidente da Câmara informações sobre 

expediente a ser remetido à empresa PROMÍDIA. O Requerimento foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. Requerimento nº 7/2012: solicita ao Executivo relação de notas fiscais 

pagas pela Prefeitura Municipal a empresas supostamente prestadoras de serviços ao Poder Público 

Municipal.  O Requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento 

nº 8/2012: solicita ao Executivo informações sobre serviço de estacionamento de veículos durante o 



carnaval. O Requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O Vereador 

Carlos Edil F. Fortes faz uso da palavra e se retira do Plenário. Em seguida, o Vereador Ludgero 

Bustamante Moreira apresenta Requerimento Verbal, solicitando ao Executivo a remessa à Câmara 

Municipal de Projeto de Lei que altera o valor do piso salarial dos profissionais da Educação, com 

base na divulgação pelo MEC, no dia 27, do novo piso salarial para os profissionais da educação, 

cerca de 22%, valor este superior ao aprovado aqui, para toda a classe funcional pública que foi de 

6,28%. O  Requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos Vereadores 

presentes. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que conste em Ata sua concordância com 

o Requerimento. Em seguida, a Reunião é suspensa. A seguir, o Vereador Ludgero Bustamante 

Moreira solicita que conste em Ata a suspensão da Reunião, que se deu por desordem dos trabalhos 

legislativos, com a interferência do público nas discussões e pelos Vereadores terem deixado seus 

respectivos assentos, ao conduzirem-se para fora do recinto para evitar confronto e agressão física 

durante o tumulto. Por solicitação da Presidente e de outros Vereadores, os funcionários da Casa 

tentaram contatar a polícia por telefone, mas não houve sucesso, até que um dos cidadãos presentes, 

ao ir até o destacamento, retornou, dizendo que não foi atendido por nenhum policial, após soar 

inúmeras vezes a campainha. Em tempo, o Vereador solicita que seja encaminhado à Polícia Militar, 

um Ofício, em nome de todos os Vereadores, relatando tudo o que houve, devendo esta solicitação 

entrar ainda na presente Reunião, como Requerimento Verbal, a ser votado por todos os Vereadores.  

O Requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes.  

Requerimento nº 9/2012: solicita ao Executivo relação dos imóveis alugados pela Prefeitura 

Municipal e imóveis públicos de propriedade do Estado de Minas Gerais e da União cedidos à 

Prefeitura. O Requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos Vereadores 

presentes. O Vereador Leonardo da Vinci Nobre faz uso da palavra e se retira do Plenário.  

Requerimento nº 10/2012: solicita ao Executivo, com cópia ao Tribunal de Contas, informações 

sobre Orçamento Plurianual. O Requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

pelos Vereadores presentes. Requerimento nº 11/2012: solicita ao Executivo informações sobre 

telhas e entulhos da obra do prédio da Prefeitura Municipal. O Requerimento foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Requerimento nº 12/2012: solicita 

à Presidente da Câmara informações sobre a Câmara Itinerante. O Requerimento foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Pelo Vereador Luiz Eduardo 

Ribeiro Bento: Requerimento nº 13/2012: solicita ao Executivo informações sobre contratações. O 

Requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. 

Requerimento nº 14/2012: solicita ao Executivo e à Secretária Municipal de Saúde informações 

sobre PSF. O Requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos Vereadores 

presentes. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que conste em Ata: “com o dinheiro 



público não vou custear transmissão das Reuniões. Não vou fazer contrato com rádio alguma. Se 

quiserem retransmitir as Reuniões, as portas estão abertas, façam de graça”. Pelo Vereador Aldo 

Pietro Giuseppe Greco: Indicação nº 1/2012: solicita ao Executivo providenciar construção de 

calçamento na Rua Ismael de Souza, centro. Indicação nº 2/2012: solicita ao Executivo providenciar 

calçamento de ruas de diversos bairros no Município. Indicação nº 3/2012: solicita ao Executivo 

providenciar poda de árvores localizadas em volta do campo de futebol no bairro Pinheirinhos. O 

Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento faz uso da palavra e se retira do Plenário e em seguida o 

Vereador Ludgero Bustamante Moreira também retira-se, solicitando que conste em Ata: “vou me 

retirar pelos mesmos motivos dos Vereadores que já deixaram o plenário, ou seja, nós estamos há 

três anos como Vereadores para legislar e fiscalizar e estamos o tempo todo legislando, mas sem 

fiscalizar porque não existe respeito por parte do Prefeito, do Vice, da Administração Pública, em 

prestar contas de valores, de dinheiro, de nota fiscal, conta do estado dos carros da Saúde e da 

Educação, conta do que a gente pede, não existe. Não estamos mais na era medieval, vivemos numa 

democracia, devendo haver transparência. Não podemos legislar concordando com o que está 

errado. Outro motivo por não concordar, mas respeitar, é não haver no orçamento da Câmara, não 

haver espaço para a comunidade saber o que está acontecendo, como nós trabalhamos, como nós 

agimos, nossa opinião, o que nós estamos defendendo, para tirar suas próprias conclusões. Em 

tempo, informo que no meu entender a Presidente da Câmara deve tomar as providências cabíveis, 

para que a Casa tanto legisle como fiscalize, sendo representante dos Vereadores e da comunidade. 

Cabe à senhora exigir que o Prefeito responda o que pedimos e não o que ele quer. Esta Casa está 

ficando inadministrável por conta das atitudes dele e do Vice-Prefeito. Não podemos continuar 

votando sem fiscalizar. Fomos todos eleitos para legislar e fiscalizar. Assim como o Vereador 

Leonardo, quero sair daqui de cabeça erguida. Seja quem for o próximo gestor, os valores e os 

princípios, terá que fazer valer na nossa cidade”. Em seguida, o Vereador João Batista de Oliveira 

também se retira do Plenário. A seguir, a Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projetos de Lei nº 4 e 

nº 5/2012: são encaminhados à Comissão Especial, formada pelos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe 

Greco, João Carlos Ribeiro e José Alaor Ribeiro Martins, que terão o prazo de 10 (dez) dias para 

emissão de Parecer. E não havendo quorum para deliberação, às vinte e uma horas e trinta e cinco 

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

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

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

ao vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e doze. 


