
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 7º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e 

doze “lho de dois”, 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, 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 Aldo Pietro Giuseppe Greco. Constatando 

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

solicita ao Secretário que proceda a 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 23/2012: Abre crédito adicional especial 

por anulação parcial de dotação orçamentária e dá outras providências. Solicitação de Cronograma 

de Ações da Câmara. Termo de Justificação nº 15/2012. Ofícios nº 133, nº 145 e nº 146/2012: 

respondem ofícios anteriores. Ofício nº 143/2012: solicita retirada de Projeto de Lei.  

Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício P/nº 20/2012: envia Indicação e Requerimento. 

Ofício P/nº 21/2012: comunica retirada de Projeto. Ofício P/nº 22/2012: envia matéria solicitada. 

Oficio P/nº 23/2012: faz solicitação. Correspondência Recebida de Diversos: Ofício nº 69/2012: 

responde ofício anterior. Correspondência Expedida para Diversos: Ofícios nº 58 e nº 71/2012: 

encaminham resposta à solicitação e faz reiteração aos Vereadores Carlos Edil F. Fortes, João 

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

Ribeiro Bento. Ofício nº 59/2012: envia Moção de Pesar aos familiares do Sr. Geraldo Nogueira. 

Ofício nº 60/2012: envia Moção de Agradecimento ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Ofício nº 

61/2012: envia Requerimento à Diretora da EENSA, Sra. Vera Maria Koeller Fonseca Andrade. 

Ofício nº 62/2012: encaminha documentos ao Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de 

Azevedo. Ofício nº 63/2012: encaminha documentos aos familiares do Sr. Ary Simões Coelho. 

Ofício nº 64/2012: encaminha documentos à Diretora de Escolas Municipais, Sra. Maria Heloísa 

Ribeiro da Silva. Ofícios nº 65, nº 66, nº 67 e nº 68/2012: encaminham documentos a coordenadoras 

e diretoras de escolas municipais. Ofício nº 69/2012: envia Requerimento à Secretária Estadual de 

Educação, Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola. Ofício nº 70/2012: envia Requerimento ao Ministro da 

Educação, Sr. Aloízio Mercadante. Ofício nº 72/2012: faz esclarecimento ao Sr. Abel Castro de 

Oliveira e Silva. Ofício nº 73/2012: envia resposta solicitada à Secretária Municipal de Cultura e 



Turismo, Sra. Maria de Fátima Mota Esteves. Dando prosseguimento à Reunião, passou-se à 

apresentação de projetos, moções, requerimentos e indicações, onde foram apresentados: Pelos 

Vereadores da 16ª Legislatura: Projeto de Lei nº 24/2012: Denomina “Prefeito José Mota Pelegrini” 

o Prédio da Prefeitura Municipal de Passa Quatro. Fez uso da palavra a Vereador Flávia Pessôa de 

Oliveirra ao solicitar que se registre em Ata: “Só para que os Vereadores entrem num acordo, na 

reunião passada a Vereadora iria apresentar este Projeto com o mesmo nome, que já havia avisado e 

registrado em ata que seria apresentado o mesmo projeto e por não querer se vangloriar de nada vai 

fazer questão de assinar este projeto juntamente para ser um projeto de iniciativa também de todos 

Vereadores. Visto também porque a iniciativa partiria da reunião passada e que foi transferida para 

este dia. Que o projeto da vereadora está pronto desde a reunião passada, reunião que seria 

apresentado. Na reunião passada foi cogitada a possibilidade de apresentação por ela do projeto 

com o nome de um passaquatrense, ou José Pelegrine ou Chiquinho Galvão”. Moção de Pesar aos 

familiares do Sr. Luís Carlos Ribeiro e da Sra. Doralice Mota Lopes. As Moções foram colocadas 

em votação e aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Vereador Leonardo da Vinci Nobre 

solicita que conste em Ata que: “em relação à vinda da Secretária de Administração na segunda-

feira retrasada, onde o assunto foi a desapropriação do terreno do Senhor Raul Pinto, para instalação 

de uma indústria para o Senhor Francisco Siqueira, estiveram aqui nesta Reunião, além da presença 

do Senhor Francisco Siqueira e do seu filho Henrique, este Vereador, Vereadora Flávia, Vereador 

José Alaor, Vereador João Carlos, Vereador João Batista, Vereador Ludgero, além dos advogados 

Dr. Henrique, advogado da Prefeitura, e o Dr. Hilton, advogado da Câmara, mais a presença do Sr. 

João Arthur, do Cartório ao lado. Dentre as considerações e as ponderações a Secretária deixou 

claro para a gente aprovar o Projeto, mesmo sabendo das recomendações do Ministério Público para 

que fosse parada a votação, dizendo que se nós aprovássemos o Projeto depois ela tentaria derrubar 

na Justiça, usando como artifício o fato de que isso já aconteceu em Passa Quatro e que 

posteriormente conseguiríamos derrubar na Justiça. O Vereador entendeu isso como afronta ao 

Ministério Público e ao nosso Promotor. A constatação é para que fique claro que se tem a Justiça é 

para ser respeitada, que a gente não tem que ficar afrontando ninguém, batendo de frente com 

ninguém. Que façam um Projeto direito, da forma correta, que a gente vai estar aprovando. Que 

conste em Ata também que, como Presidente da Comissão de Serviços Públicos, tudo o que vier na 

minha mão eu vou estar encaminhando para o Ministério Público para que seja analisado e voltar 

para a Câmara, que antes disso acontecer não tomará atitude nenhuma”. O Vereador Ludgero 

Bustamante Moreira solicita que conste em Ata que: se a Secretária estava representando o Prefeito 

na Reunião citada pelo Vereador Leonardo, tudo o que ela disse é também o que o Prefeito pensa”. 

Pelo Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Indicação Verbal: solicita ao Executivo providenciar 

cercadura em torno da obra inacabada do Posto de Saúde dos Bairros São Geraldo e Rio das Pedras. 



A seguir, a Presidente anuncia a Ordem do Dia, onde o Vereador Ludgero Bustamante Moreira 

solicita dispensa de Parecer no Projeto de Lei nº 24/2012. O pedido é colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Dispensado o Parecer, o Projeto é colocado 

em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projetos 

de Lei nº 23/2012: é encaminhado às Comissões competentes. Projeto de Lei nº 18/2012: é 

colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes, 

ficando registrado que, de acordo com o Artigo 235 do Regimento Interno, os Vereadores José 

Alaor Ribeiro Martins e Leonardo da Vinci Nobre não puderam votar. E nada mais havendo a tratar, 

às   vinte horas e cinquenta 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 décimo dia do mês de julho de dois mil e doze.  

 

 

 

 

 

Este documento impresso foi transcrito Ipsis litteris para o Livro de Atas oficial desta Casa de Leis, 

tendo sido posteriormente lido em plenário, depois aprovado e subscrito pelos Vereadores presentes 

na Sessão Ordinária do dia 17 de julho de 2012. 

 

Por ser verdade, assinamos e damos fé: 

 

Flávia Pessôa de Oliveira 

Presidente da Mesa Diretora 

 

 

Leonardo da Vinci Nobre 

Vereador 

 

 

Roberto Luiz Ribeiro 

Secretário Executivo 

 

Passa Quatro, dia 18 de julho de 2012. 


