
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO 4º PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e 

doze, na sede própria da Câmara Municipal, às dezoito horas, 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. Após a leitura, a Ata é colocada em discussão, onde fez uso da palavra o 

Vereador Ludgero Bustamante Moreira. Em seguida, a Ata é colocada em votação, sendo aprovada 

e subscrita pelos Vereadores presentes. Dando prosseguimento à Reunião, a Presidente anuncia a 

Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 7/2012: é encaminhado à Comissão Especial, formada pelos 

Vereadores Carlos Edil F. Fortes, João Carlos Ribeiro e José Alaor Ribeiro Martins. Projeto de Lei 

nº 12/2012: é colocado em 2ª discussão, onde o Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita que 

conste em Ata: “o referido Projeto está sendo votado hoje, até a justificativa foi passada para todos,  

acredito, devido à Lei Eleitoral. Não poderia ser votado posteriormente porque se não perde a 

legalidade e os professores não poderão fazer jus a esse aumento. Gostaria de colocar a questão de a 

votação ter sido hoje. Essa situação não é culpa, responsabilidade da Câmara e sim do Prefeito, da 

administração da Prefeitura que encaminhou o Projeto em cima da hora para nós aqui na Câmara, 

inclusive, nós havíamos solicitado várias vezes esse Projeto de Lei e ele veio com uma certa 

demora. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel. Fomos convocados agora pela senhora, hoje, e 

estamos aqui e parece que tem um Parecer que o Vereador Leonardo pediu e não sei se foi 

elaborado”. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que conste em Ata: “O valor fixado do 

piso foi publicado somente no dia 27 de março. Havia projeção do piso para ir para esse valor, mas 

só foi publicado no dia 27 de março e o Projeto chegou no dia 3, então foi em cima da hora pra todo 

mundo. Nós estivemos conferindo agora, o advogado da Câmara e eu, realmente, o valor do piso foi 

publicado oficialmente no dia 27 de março, então não se teve atraso”. A seguir, o Projeto é colocado 

em 2ª votação, sendo aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e 

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

encerrada a presente Reunião, convidando os Vereadores a participarem da Audiência Pública da 

Prefeitura, quarta-feira, dia 11/04/2012, às 19 horas. E eu, Vereador _____________________, 1º 



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

Vereador Floriano Moreira Cancela, ao nono dia do mês de abril de dois mil e doze. 


