
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 4º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e 

doze, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 1ª 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: Projeto de Lei nº 11/2012: Dispõe sobre a reestruturação do 

Regime Próprio de Previdência Municipal de Passa Quatro e dá outras providências. Projeto de Lei 

nº 12/2012: Que altera o vencimento padrão do professor da educação básica do Município, e dá 

outras providências. Termo de Justificação nº 8/2012. Ofício nº 66/2012: solicita disponibilização 

das instalações da Câmara para realização de audiência pública. Correspondência Expedida para 

Prefeito: Ofício P/nº 6/2012: comunica reprovação de Projeto. Ofício P/nº 7/2012: envia Moção de 

Aplauso. Ofício P/nº 8/2012: envia Indicação/Requerimento. Ofício P/nº 9/2012: encaminha 

resposta à solicitação. Correspondência Recebida de Diversos: Ofício nº 40/2012, do Promotor de 

Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo: solicitação faz. Comunicação do Conselho Tutelar. 

Ofício nº 1/2012, da Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Sra. Maria de Fátima Mota 

Esteves: envia convite. Ofício nº 7/2012, do Técnico Contábil, Sr. Edson Rodrigues: encaminha 

Relatório de Gestão Fiscal. Correspondência do Historiador e Escritor José Roberto Sales: 

agradecimento faz. Relatório Anual de Atividades da EMATER. Correspondência Expedida para 

Diversos: Ofício nº 20/2012: encaminha documentos ao Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra 

Brandão de Azevedo. Ofícios nº 21, nº 22, nº 23 e nº 24/2012: enviam Moções. Ofício nº 25/2012: 

encaminha documentos ao Presidente da 1ª Câmara do Tribunal de Contas, Sr. Antônio Carlos 

Doorgal de Andrada. Ofício nº 26/2012: encaminha documentos ao Procurador-Geral do Ministério 

Público, Sr. Glaydson Santo Soprani Massaria.  Em seguida, a Presidente solicita ao Secretário que 

faça a leitura dos Requerimentos das Sras. Ana Maria Farage de Carvalho e Maria Cecília de 

Oliveira e Silva, solicitando o uso da Tribuna Livre da Câmara para apresentação do Relatório 

Anual de Atividades da EMATER e prestação de esclarecimentos acerca de Projeto de Lei que abre 

crédito adicional para contratação de serviços de laboratórios de prótese odontológica, 



respectivamente. 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: 

Requerimento nº. 28/2012: solicita à Presidente nova formação da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação. Requerimento nº. 29/2012: solicita à Presidente da Câmara exigir do Executivo 

as respostas dos requerimentos enviados, bem como o envio ao Executivo de reportagem veiculada 

no Jornal Regional. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita que conste em Ata: “Eu 

lamento a situação de que os fatos verdadeiros são recusados. A gente tem que trabalhar a política, 

mas a gente tem que trabalhar com a verdade e certas situações, realmente, a gente tem que 

lamentar, tendo que fingir que a gente não está vendo a verdade”. A Vereadora Flávia Pessôa de 

Oliveira solicita que conste em Ata: “O papel da Presidente está sendo feito. Nenhum requerimento 

aprovado nessa Casa é obscuro. Agora, a Presidente toma conta desta Casa de Leis e não dos atos 

do Prefeito. Não tenho como forçá-lo a responder. Se ele não quiser responder, não vai responder 

aos Requerimentos, mandando ofício ou não. Existem as vias judiciais. Eu não imponho nada ao 

Prefeito. Se eu mandar um ofício, ele vai responder se ele quiser”. Pelo Vereador Carlos Edil F. 

Fortes: Requerimento nº 30/2012: solicita ao Executivo, com cópia ao Ministério Público, 

informações sobre paralisação de transferências ao Instituo Real de Profissionalização para o 

Trabalho, não-recolhimento de lixo e outras. Pelos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, 

Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Requerimento Verbal solicitando  ao 

Executivo a contratação de dois agentes de saúde no Pronto Socorro, que foram aprovados no 

último concurso. Em tempo, solicita que seja regularizada a situação não só no Pronto Socorro, mas 

também em outras áreas, em relação ao concurso, bem como o envio da relação das vagas, nomes e 

também o prazo de vigência. Pelos Vereadores Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo 

Ribeiro Bento: Requerimento Verbal solicitando ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Saúde, uma 

explicação, junto à comunidade, sobre que ação urgente está sendo tomada sobre o assunto dengue 

em Passa Quatro, com alguns casos já citados. Em tempo reitera requerimento sobre funcionamento 

da Vigilância Epidemiológica e que a mesma faça averiguação de criação de cavalos, na Vila São 

Bartolomeu, na beira do rio, algo que tem causado caos, como também no Bairro São Geraldo, por 

problemas como proliferação de carrapatos e mau cheiro. Os Requerimentos foram, um a um, 

colocados em votação e aprovados por unanimidade pelos Vereadores, com exceção do 

Requerimento nº 28/2012, que foi acolhido, e do Requerimento nº 29/2012, que foi aprovado com 5 

(cinco) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários, dos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, 

João Carlos Ribeiro e José Alaor Ribeiro Martins. A seguir, a Presidente anuncia a Ordem do Dia: 

Projeto de Lei nº 11/2012: é encaminhado às Comissões competentes. Projeto de Lei nº 12/2012: o 

Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita dispensa de Parecer no referido Projeto. O pedido de 



dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dispensado o Parecer, o Projeto 

é colocado em 1ª discussão, onde  fizeram uso da palavra os Vereadores Carlos Edil F. Fortes, Luiz 

Eduardo Ribeiro Bento e Leonardo da Vinci Nobre, que solicita que conste em Ata :“Que o 

Assessor Jurídico elabore Parecer em cima do piso que está sendo repassado para os professores, 

essa proporcionalidade, até mesmo para nós nos isentarmos. O que está sendo passado para os 

professores é exatamente o que eles têm direito. Que antes da segunda votação desse Projeto, nós 

tenhamos em mãos, cada Vereador, uma cópia desse Parecer, até mesmo para darmos satisfação 

para os professores que com certeza virão nos questionar e nós termos argumento, pois o que 

aprovamos é o que eles têm por direito a receber”. A seguir, o Projeto é colocado em 1ª votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 6/2012: é enviado à Comissão Especial, 

formada pelos Vereadores João Carlos Ribeiro, José Alaor Ribeiro Martins e Ludgero Bustamante 

Moreira. Com a concordância do Plenário, o Vereador Ludgero Bustamante Moreira apresenta 

Análise Jurídica e Parecer, concluindo que a Comissão Especial é favorável ao Projeto, ficando a 2ª 

votação sujeita à apresentação do impacto orçamentário pela Prefeitura. A seguir, o Projeto é 

colocado em 1ª discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Luiz Eduardo Ribeiro Bento, 

Carlos Edil F. Fortes e Aldo Pietro Giuseppe Greco. A seguir, o Projeto é colocado em 1ª votação, 

sendo aprovado com 8 (oito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, do Vereador Leonardo da Vinci 

Nobre. E nada mais havendo a tratar, às vinte e duas horas e vinte 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 terceiro dia do mês de abril 

de dois mil e doze. 


