
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 5º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos dois dias do mês de maio 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: Carlos Edil 

F. Fortes, João Batista de Oliveira, João Carlos Ribeiro, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero 

Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Deixaram de comparecer, com a ausência 

justificada, os Vereadores  Aldo Pietro Giuseppe Greco e José Alaor Ribeiro Martins. Constatando 

quorum regimental, a Presidente, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente Reunião e na 

ausência do 1º Secretário e na impossibilidade da leitura ser feita pelo 2º Secretário, nomeia o 

Vereador Ludgero Bustamante Moreira como Secretário “ad-hoc” e solicita que o mesmo proceda à 

leitura da Ata da Reunião anterior. Após a leitura, a Ata é colocada em discussão, onde o Vereador 

Ludgero Bustamante Moreira solicita o seguinte: “Gostaria que constasse em Ata o pedido ao 

Vereador Aldo, que é o Vice-Presidente desta Mesa Diretora, juntamente  aos demais membros da 

Mesa, que busquem uma solução para o fato ocorrido no dia dessa Reunião, posteriormente a  

Reunião. Estou relatando nesse momento porque nós estamos discutindo a Ata da Reunião daquele 

dia. Não quero nem vou entrar em juízo da situação até porque estou pedindo ao Vereador Aldo que 

tome as medidas no sentido de nos comunicar posteriormente dos fatos acontecidos e das medidas 

tomadas no sentido de, usando do bom senso, principalmente, muito mais do que uma questão legal, 

a gente possa encontrar nesta Casa a condição de trabalho, haja visto que a gente vem trabalhando 

tranquilamente todos esses anos, independente de discussões de ideias, independente de  discussões 

de posicionamentos com relação a um projeto ou outro, uma obra ou outra. Em suma, que a gente 

consiga buscar uma solução e também que fique constado essa situação porque a gente está sendo 

cobrado ou perguntado ou questionado ou indagado na rua e nós não podemos nem temos o direito 

de fingir que não aconteceu nada. O que é fato é fato. Peço ao Vereador Aldo, já que é o Vice-

Presidente, pra que tome a frente dessa situação, por uma questão até mesmo legal de 

responsabilidade que o Vereador não pode estar assumindo discussões que ele próprio esteja 

envolvido”. A seguir, a Ata é colocada em votação, sendo aprovada e subscrita pelos Vereadores 

presentes, ficando registrada a abstenção do Vereador João Batista de Oliveira. Em seguida, 

realizou-se a leitura do Expediente: Correspondência Recebida do Prefeito: Termo de Justificação nº 

11/2012. Ofício nº 86/2012: responde ofício anterior. Correspondência Expedida para Prefeito: 

Ofício P/nº 12/2012: envia Requerimentos. Correspondência Recebida de Diversos: Ofícios nº 49, 



nº 51 e nº 52/2012, do Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo: solicitação 

fazem. Ofício Circular nº 8/2012, do Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Dr. Leonardo Duque 

Barbabela: solicitação faz. Ofício nº 41/2012, da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Luzia 

Aparecida Caetano Ribeiro: envia informação. Correspondência Expedida para Diversos: Ofícios nº 

29 e nº 30/2012: enviam Moções. Ofícios nº 31 e nº 33/2012: encaminham documentos ao Promotor 

de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo. Ofício nº 32/2012: encaminha documentos ao 

Presidente do Sindicato Rural, Sr. Carlos Roberto de Paiva. Ofício nº 34/2012: faz comunicação aos 

Vereadores da 16ª Legislatura da Câmara Municipal. A seguir, passou-se à apresentação de projetos, 

moções, requerimentos e indicações, onde foram apresentados: Pelo Vereador Ludgero Bustamante 

Moreira: Moção de Pesar aos familiares das Sras. Odete Rocha e Eliane Martins. Pelos Vereadores 

João Batista de Oliveira, João Carlos Ribeiro, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro 

Bento: Indicação nº 9/2012: solicita ao Executivo providenciar iluminação na Rua do Rosário, no 

Bairro Santa Terezinha. As Moções foram colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade 

pelos Vereadores presentes. A seguir, a Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 

7/2012: após a leitura do Parecer da Comissão Especial, a Emenda proposta pelo Parecer é colocada 

em discussão, onde fez uso da palavra o Vereador Ludgero Bustamante Moreira. Em seguida, a 

Emenda é colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. A 

seguir, o Projeto, já com a Emenda, é colocado em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por 

unanimidade pelos Vereadores presentes. E nada mais havendo a tratar, às vinte horas e dez 

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

presente Reunião. E eu, Vereador _____________________, Secretário “ad-hoc”, lavrei a presente 

Ata que assinada vai por mim e demais Vereadores presentes. Plenário Vereador Floriano Moreira 

Cancela, ao terceiro dia do mês de maio de dois mil e doze. 


