
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO 9º PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos seis dias do mês de setembro 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: Carlos Edil F. Fortes, João Carlos Ribeiro, José Alaor Ribeiro Martins, Leonardo da 

Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e Sebastião Franklin Ribeiro. Deixaram de comparecer 

os Vereadores João Batista de Oliveira 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 a leitura da Ata da Reunião anterior, que lida e aprovada é subscrita pelos 

Vereadores presentes. Em seguida, a Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 25/2012: 

é colocado em 2ª discussão, onde a Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita a seguinte 

constatação em Ata: “Esclarecimento do Regimento das Regras da Comunidade Restauração. “Casa 

Terapêutica Divina Providência”: - A casa é exclusivamente para os dependentes do sexo 

masculino; - Sua capacidade é para 20 internos. No momento tem apenas 7; - Alguns já foram 

recuperados durante esse ano de 2012; - Outros não permaneceram porque infelizmente desistiram; 

- É uma população flutuante. De acordo com o regulamento, não se pode obrigar. É necessário que 

o dependente queira se libertar da sua dependência; - O interno deve permanecer durante 8 meses 

no mínimo, sob a orientação de médicos, psiquiatras, psicólogos, religiosos e leigos engajados na 

parte espiritual, assistência dentária, trabalhos físicos como: horta, criação de animais, fabricação de 

queijos e manteiga sob a responsabilidade e orientação do monitor residente na casa; - Os familiares 

têm o direito de visitar seus parentes internos, todo último domingo do mês. A Diretoria está à 

disposição para qualquer esclarecimento a respeito do funcionamento da Casa e convida os 

membros dessa Casa de Leis para uma visita. Obrigado a todos”. Em seguida, o Projeto é colocado 

em 2ª votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 

26/2012: é colocado em 2ª discussão, onde o Vereador José Alaor Ribeiro Martins apresenta 

Emenda de Redação ao Projeto. O Vereador Sebastião Franklin Ribeiro solicita dispensa de Parecer 

das Comissões na referida Emenda. O pedido de dispensa é colocado em votação, sendo aprovado 

por unanimidade pelos Vereadores presentes. Dispensado o Parecer, a Emenda é colocada em 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. Em seguida, o 

Projeto, já com a Emenda, é colocado em 2ª votação, sendo aprovado por unanimidade pelos 

Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 28/2012:  é colocado em 2ª discussão e votação, sendo  



aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 29/2012: é colocado em 2ª 

discussão e votação, sendo aprovado aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. E nada 

mais havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta e cinco 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 sexto dia do mês de 

setembro de dois mil e doze.  

 

 

 


