
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 8º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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: 

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: Ofício nº 197/2012: solicita disponibilização das instalações 

da Câmara para realização de audiência pública e solicita ainda que sejam convidados todos os 

Vereadores para participarem da referida audiência. Correspondência Expedida para Prefeito: 

Ofício P/nº 25/2012: encaminha resposta à solicitação. Correspondência Recebida de Diversos: 

Ofícios nº 873 e nº 927/2012, do Subsecretário de Assuntos Municipais, Sr. Aguinaldo 

Mascarenhas Diniz: dá ciência à Câmara de celebração de convênios entre o Estado de Minas 

Gerais e o Município. Ofício nº 131/2012, do Juiz Eleitoral, Dr. Fábio Roberto Caruso de Carvalho: 

encaminha resposta à solicitação. Ofícios nº 1662, nº 1660 e nº 1664/2012, do Procurador de 

Justiça, Dr. Aléssio Guimarães: solicitam informações, respectivamente, acerca da previsão na Lei 

Orçamentária do Município de Passa Quatro de repasses de verbas para o “Instituto Real de 

Profissionalização para o Trabalho”, no período de 2008/2009; previsão na Lei Orçamentária do 

Município de Passa Quatro de repasses de verbas para a Instituição “Casa de Caridade de Passa 

Quatro”, nos exercícios 2006, 2007, 2009 e 2010 e existência nas prestações de contas pela 

Prefeitura local, referente ao período de 2005/2010, de repasse de verbas para a “Instituição Desafio 

Jovem Maanaim”. Correspondência Expedida para Diversos: Ofício nº 84/2012: faz solicitação ao 

Juiz Eleitoral, Dr. Fábio Roberto Caruso de Carvalho. Ofícios nº 85, nº 86, nº 87 e nº 88/2012: 

enviam Moções de Pesar. Dando prosseguimento à Reunião, passou-se à apresentação de projetos, 

moções, requerimentos e indicações, onde foram apresentados: Pela Vereadora Flávia Pessôa de 

Oliveira: Projeto de Lei nº 25/2012: Declara de utilidade pública municipal a Associação 

Comunidade Restauração e dá outras providências. Pelos Vereadores Carlos Edil F. Fortes, João 

Batista de Oliveira, João Carlos Ribeiro, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e 



Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Requerimento nº 50/2012: solicita ao Executivo informações sobre o 

não pagamento das diárias de viagem para motoristas do Poder Executivo. O Requerimento foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Pelos 

Vereadores Flávia Pessôa de Oliveira, João Carlos Ribeiro, José Alaor Ribeiro Martins, Leonardo da 

Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Indicação nº 11/2012: 

solicita ao Executivo providenciar prolongamento do calçamento da Rua André Mota, no bairro 

Copacabana. Em seguida, fizeram uso da palavra os Vereadores Carlos Edil F. Fortes, Flávia Pessôa 

de Oliveira, Ludgero Bustamante Moreira e Leonardo da Vinci Nobre. O Vereador Ludgero 

Bustamante Moreira solicita que conste em Ata que “gostaria de dar meu apoio ao Vereador Carlos 

Edil e João Batista e deixar bem claro que eu respeito mas não posso concordar com a questão de 

encaminhar um ofício para o Juiz, sendo que todo mundo tem acesso à Internet, às informações. 

Infelizmente não posso ser ingênuo de acreditar que essa solicitação da Presidência foi 

simplesmente para deixar alguma coisa registrada aqui na Câmara. Realmente não leva a crer para 

nós esse tipo de informação, digo, situação. Coloco mais uma vez: todo mundo tem acesso à 

Internet.  Hoje em dia a Internet é massificada e como o Vereador Carlos Edil colocou, o 

julgamento está lá desde sexta-feira e inclusive venceu ontem e o Procurador em nenhum momento 

se mostrou contrário à situação: os dois continuam plenamente regulares como sempre estiveram”.  

A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que conste em Ata que “o Assessor Jurídico acabou 

de me passar uma informação de que a Câmara tem que ser sim, oficiada pelo Juiz, porque o site 

não tem o valor necessário para a oficialização do esclarecimento: este serviço é meramente de 

caráter informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. O efeito legal é a informação vinda do 

Juiz Eleitoral”. O Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita que conste em Ata que “gostaria de 

colocar minha assinatura na Indicação apresentada, porque foi uma Indicação que nós fizemos 

nesses quatro anos e agora estou sabendo que o Prefeito esteve lá e prometeu aos moradores que 

estaria calçando na segunda-feira passada”.  Em seguida, a Presidente anuncia a Ordem do Dia: 

Projeto de Lei nº 25/2012: o Vereador José Alaor Ribeiro Martins solicita dispensa de Parecer no 

referido Projeto. O pedido de dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade 

pelos Vereadores presentes. Dispensado o Parecer, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde o 

Vereador Ludgero Bustamante Moreira pede e obtém Vista do Projeto. O Vereador solicita ainda 

que conste em Ata que “o pedido de Vista se fundamenta no fato de que eu gostaria de estar 

conhecendo quem são os diretores, como funciona, a documentação e até porque toda a 

documentação da fundação dessa Associação, toda a parte de agilizar esse processo quem fez, quem 

deu o apoio, foi o Deputado Dalmo. Nesse sentido eu gostaria de pedir Vista para poder ter um 

conhecimento maior e até me justificar com ele porque eu sei que foi ele que deu todo o apoio 

político e assessoria e até para que o Projeto não entre e saia sem nenhum Parecer nosso”. Fez ainda 



uso da palavra o Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Projeto de Lei nº 14/2012: é colocado em 1ª 

discussão, onde o relator da Comissão Especial, Vereador Ludgero Bustamante Moreira, solicita 

adiamento da discussão e votação do Projeto, no  prazo de pelo menos 30 (trinta) dias, contados a 

partir do dia 7 de outubro de 2012. A Presidente encaminha o Projeto novamente à Assessoria 

Jurídica da Câmara. E nada mais havendo a tratar, às vinte horas e trinta 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 primeiro 

dia do mês de agosto de dois mil e doze.  

 

 

 


