
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 6º

PERÍODO DA 1ª SESSÃO DA 16ª

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE PASSA QUATRO – MG.

Ao décimo sexto dia do mês de junho de dois mil

e dez, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 2ª Reunião Ordinária, dirigida

pelo Presidente Vereador Carlos Edil F. Fortes, presentes os Vereadores: Aldo Pietro Giuseppe Greco,

Flávia Pessôa de Oliveira, João Batista de Oliveira, João Carlos Ribeiro, José Alaor Ribeiro Martins,

Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Constatando

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

Secretária que proceda à leitura da Ata da Reunião anterior. Após a leitura, a Ata é colocada em

discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Leonardo da Vinci Nobre, Flávia Pessôa de

Oliveira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Em seguida, a Ata é colocada em votação, sendo aprovada e

subscrita pelos Vereadores presentes, ficando registrada a abstenção do Vereador Ludgero Bustamante

Moreira. A seguir, realizou-se a Leitura do Expediente: Correspondência Expedida para Prefeito:

Ofícios P/nº 20 e nº 21/2010: enviam Moções de Aplauso. Ofício P/nº 22/2010: envia Indicação.

Correspondência Recebida de Diversos: Ofícios nº 123 e nº 129/2010, do Promotor de Justiça, Dr.

Flávio Mafra Brandão de Azevedo: solicitações fazem. Correspondência Expedida para Diversos:

Ofícios nº 43, nº 44 e nº 45/2010: fazem solicitação aos Presidentes das Comissões Permanentes da

Câmara. Ofícios nº 46 e nº 47/2010: encaminham resposta às solicitações do Procurador de Justiça, Dr.

Márcio Gomes de Souza. Ofícios nº 48 e nº 49/2010: enviam Moções de Pesar. Ofícios nº 50 e nº

51/2010: enviam Moções de Agradecimento. Ofício nº 52/2010: envia Moção de Aplauso. Ofício nº

53/2010: envia matéria solicitada. Dando prosseguimento à Reunião, passou-se à apresentação de

Indicações, Requerimentos, Moções e Projetos, onde foram apresentados: Pelos Vereadores João Batista

de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento:

Requerimento nº 22/2010: solicitam informações sobre motivos do cancelamento do contrato com a Rádio

Mineira do Sul. Fizeram uso da palavra os Vereadores Flávia Pessôa de Oliveira, Leonardo da Vinci

Nobre, João Carlos Ribeiro, Ludgero Bustamante Moreira, José Alaor Ribeiro Martins, Luiz Eduardo

Ribeiro Bento e Carlos Edil F. Fortes. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira apresenta Emenda

Modificativa ao Projeto de Lei nº 18/2010 e antes de se retirar do Plenário, solicita que conste em Ata as

palavras do Presidente “a decisão foi isolada, foi um ato do Presidente, é preciso que a comunidade



entenda que diversos fatores motivaram o cancelamento da transmissão das Sessões Legislativas, via

Rádio Mineira do Sul, como a desarmonização da política local, com a vinda de uma pessoa estranha, que

diferentemente dos Vereadores, não tem compromisso com a cidade, a mesma rádio ofereceu espaço

ilimitado a este indivíduo estranho à nossa cidade, para que ele falasse o quisesse e, dentre outras coisas

que ele falou, nos chamou a todos nós Vereadores, num dos seus programas, de analfabetos, preparando

psicologicamente a cidade, tornando-a contrária à Câmara e seus legisladores, em seu programa de

culinária, onde falava por três minutos desse assunto e o resto, tratava de assuntos políticos, sem qualquer

embasamento, falava de orçamento sem entender nada. Para proteger a imagem da Câmara, que foi

conturbada, nos fazendo ir à delegacia,  sendo uma coisa muita feia para uma cidade, Vereadores se

digladiando, sendo necessária a interveniência do polícia militar para acalmar os ânimos, toda uma

fermentação, todo um colosso de ingredientes que esse indivíduo colocou na política de Passa Quatro

para fazer com que a família passaquatrense se desarmonizasse. Depois disso, após refletir, percebi que o

melhor é suspender temporariamente a participação da rádio nos programas da Câmara, e por via de

consequência a Rádio entender a razão desta atitude, impedir que chegasse ao ponto de um Vereador

agredir fisicamente o outro. Não foi pela rádio, mas sim por causa desse indivíduo, acolhido de braços

abertos. Foi para impedir o nosso retorno à delegacia e assim que a Câmara entender que a paz voltou a

reinar em nossa cidade, que esses elementos fermentadores de desencontros de opiniões, que não se

preocupam com a cidade e violentam nosso trabalho, o Poder Executivo, poupando o judiciário por ser

mais complicado. Em vista disso tudo, resolvi suspender a transmissão das Reuniões. A decisão de

colocar o Requerimento em votação, é pra que os quatro Vereadores vejam que o Presidente tem o apoio

da maioria nesse assunto". Antes de retirar-se do Plenário, o Vereador Ludgero Bustamante Moreira,

ainda em uso da palavra, solicita que conste em Ata que: "não estou acostumado a trabalhar em ambiente

fechado, entre quatros paredes, sem que o povo saiba o que se passa aqui dentro, portanto, não

concordando com sua justificativa e, por não haver clima, pelo menos, do jeito que está hoje, não vou

permanecer, e vou deixar uma emenda ao Projeto de Lei nº 18/2010, para ser protocolada e, como

relator, quero dizer que procurei cumprir os prazos, deixar todo os trabalhos em ordem, mas infelizmente,

este tipo de acusação, tentar inverter o sentido das coisas, quando Vereadores falam palavrão dentro da

Câmara, Secretário invade o plenário para brigar com os outros e o senhor não toma atitude nenhuma,

peço licença ao senhor". O Vereador Leonardo da Vinci Nobre apresenta documento a ser protocolizado

e também retira-se do Plenário. Pela Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira: Indicação nº 25/2010: solicita

ao Executivo providenciar telefone público no bairro São Francisco. Indicação nº 26/2010: solicita ao

Executivo providenciar calçamento do pátio da APAE. Indicação nº 27/2010: solicita ao Executivo



providenciar serviços diversos no Bairro Cajuru. Indicação nº 28/2010: solicita ao Executivo colaboração

financeira para a Instituição Lar Esperança e Amor de Passa Quatro. Indicação nº 29/2010: solicita ao

Presidente da Câmara possibilidade de lançamento de informativo sobres os trabalhos da Câmara

Municipal. Pela Comissão de Finanças: Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2010: Que aprova o Parecer

Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, referente às contas do Município

de Passa Quatro no Exercício de 2008. Em seguida, o Presidente anuncia a Ordem do Dia: Emenda ao

Projeto de Lei nº 7/2010: após leitura dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e

Comissão Especial, a emenda é colocada em discussão. Os Vereadores Luiz Eduardo Ribeiro Bento e

João Batista de Oliveira retiram-se do Plenário. Fizeram uso da palavra os Vereadores Flávia Pessôa de

Oliveira e José Alaor Ribeiro Martins. A emenda é colocada em votação, sendo reprovada por

unanimidade pelos Vereadores presentes. A seguir, o Projeto é colocado em 1ª discussão e votação,

sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Em seguida, em atendimento ao inciso I do

parágrafo quarto do Artigo 233 do Regimento Interno, as votações são interrompidas e, às vinte e uma

horas e cinco minutos, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Carlos Edil F. Fortes, declara encerrada

a presente Reunião, convocando os Vereadores para a 3ª Reunião Extraordinária, terça-feira, dia 22 de

junho de 2010, à hora regimental. E eu, Vereadora _____________________, 1ª Secretária, lavrei a

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

Moreira Cancela, ao décimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e dez. Em tempo: A 3ª Reunião

Extraordinária foi transferida para sexta-feira, dia 18 de junho de 2010, às 17:30 horas, e os Vereadores

foram comunicados a tempo.


