
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 10º PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA
14ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO – MG.
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e quatro, na sede própria da
Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 1ª Reunião Ordinária,
dirigida pelo Presidente Vereador Antonio Claret Mota Esteves, presentes
os Vereadores: Felisberto Silva do Nascimento, Giocondo Mendes Greca,
José Alaor Ribeiro Martins, José da Conceição Pereira, Pedro Caetano
Ferreira, Pedro Ribeiro Mota, Sebastião Franklin Ribeiro, Sérgio Siqueira,
Walter Siqueira Filho e Wenceslau da Mata. Constatando quorum
regimental, o 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, ficando registrada a abstenção do Vereador Felisberto Silva do
Nascimento. Em seguida, realizou-se a Leitura do Expediente:
Correspondência Recebida do Prefeito: Projeto de Lei nº 39/2004: “Orça
a Receita e fixa a Despesa do Município de Passa Quatro para o exercício
de 2005”. O Presidente pede e obtém dispensa de leitura do referido
Projeto. Correspondência Recebida de Diversos: Ofício nº 21/2004, do
Contador Municipal, Senhor Edson Rodrigues: comunicação faz.
Correspondência do Senhor César Alexandre Bento: solicitação faz. Dando
prosseguimento à Reunião, o Presidente passa à apresentação de
Indicações, Requerimentos, Projetos e Moções, onde foram apresentados:
Pelo Vereador Wenceslau da Mata: Solicitação de Moção de Aplauso ao
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos. Solicitação de Moção de
Aplauso ao Juiz de Direito, Promotor de Justiça, Delegado, Tenente e à
Chefe do Cartório Eleitoral pela lisura na condução no processo eleitoral.
Pelo Vereador Felisberto Silva do Nascimento: O Vereador pede que se
conste em Ata a relação dos documentos exibidos ao Judiciário, referentes
ao Processo Ação Exibição de Documento nº 10649/04, conforme relação a
seguir: “1- ofício ao Governador do Estado solicitando material a fim de
canalizar a água. 2- abaixo-assinados dos moradores encaminhado ao
deputado Saraiva Felipe solicitando os recursos para a construção de uma
rede de distribuição de água. 3- ofício do Requerido ao deputado



solicitando inclusão no orçamento da União do recurso que se deseja
obter. 4- resposta do deputado ao Requerido. 5- comprovantes de que o
recurso foi disponibilizado no orçamento da União. 6- ofício do Requerido
ao prefeito municipal informando que o recurso está à disposição no
orçamento da União, bastando, apenas, apresentar projeto a fim de
liberá-lo. 7-notícia na imprensa escrita a respeito da atuação do Requerido
como vereador.” Fizeram uso da palavra os Vereadores Walter Siqueira
Filho, Sérgio Siqueira e Sebastião Franklin Ribeiro. Em seguida, o
Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 39/2004: é
encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças,
Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte e Turismo e Saúde e
Assistência Social. Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 2/2004:
é colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade
pelos Vereadores Presentes. Projeto de Lei Complementar nº 7/2004: é
colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade
pelos Vereadores Presentes. Encerrada a Ordem do Dia e passando aos
Comentários Finais, fizeram uso da palavra os Vereadores Sérgio Siqueira e
Antonio Claret Mota Esteves, que pede a seguinte constatação em Ata:
“Senhores Vereadores: Chegamos ao término da campanha eleitoral com a
vitória expressiva de nossa candidatura a Prefeito e Vice-Prefeito e dos
Vereadores que compõem a coligação de apoio a Acácio. Passa Quatro viu
uma campanha que, do nosso lado, trazia a esperança e as propostas de
uma cidade mais feliz. Lutamos dentro dos princípios da ética e da
convivência  política,  numa demonstração clara de respeito ao povo,
porque nós, candidatos e políticos, temos um papel fundamental dentro do
processo democrático e de educação  na política. Por outro lado, fomos
atacados numa campanha descabida de ética, na tentativa insistente de
desmoralização, de ataque pessoal e de deseducação política. Na política
há que se ter princípios, como se deve ter na vida e na convivência entre
os seres humanos. O exemplo do respeito político, assim como do respeito
entre os cidadãos, deve nortear aqueles que almejam cargos públicos. Não
se pode, em função da disputa eleitoral, deseducar e desmerecer a
inteligência e a sabedoria do povo. Temos um papel importante a cumprir



perante a sociedade, pois ela almeja que sejamos coerentes e que falemos
a verdade. No momento eleitoral, temos que transmitir ao povo a
segurança, demonstrando que temos condições e sobriedade de ocupar
cargos públicos, pois, em última análise, ao ocuparmos um cargo, seremos,
nós políticos, funcionários da sociedade. Temos que avançar e caminhar,
buscando sempre na política a melhoria das condições de vida de nosso
povo, com  respeito aos direitos, deveres e às garantias da nossa
democracia, que deverá ser sempre soberana. O povo demonstrou que está
cansado da política pequena, da fofoca e do desrespeito eleitoral que
desmerece, que deseduca e que não leva a lugar algum. Que esta
campanha sirva de reflexão a todos, para que nossa sociedade possa
conviver em paz, e que aqueles que se prestaram a esse  tipo de papel
revejam seus conceitos políticos e éticos, pois o que se espera da
democracia é a liberdade, a ética  e o respeito aos anseios do povo que
tanto sofre.” E nada mais havendo a tratar, às 21:00h, o Presidente da
Mesa Diretora Antonio Claret Mota Esteves declara encerrada a presente
Reunião. E eu, Vereador _____________________, 2º Secretário, lavrei a
presente Ata que assinada vai por mim e demais Vereadores presentes.
Plenário Vereador Floriano Moreira Cancela, ao quinto dia do mês de
outubro de dois mil e quatro.


