
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO 12º PERÍODO DA 3ª SESSÃO DA 16ª  

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois 

mil e onze, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 3ª Reunião 

Extraordinária, dirigida pela Presidente Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, presentes os 

Vereadores: Aldo Pietro Giuseppe Greco, 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 o Vereador Carlos Edil F. Fortes. Constatando quorum regimental, a 

Presidente, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente Reunião e solicita ao Secretário que 

proceda à leitura da Ata da Reunião anterior, que lida e aprovada, é subscrita pelos Vereadores. A 

seguir, passou-se à apresentação dos Projetos de Resolução referentes às CPI's. Pelos Vereadores 

Carlos Edil F. Fortes e Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Projeto de Resolução nº 1/2011: Que aprova o 

Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito referente à “Obra inacabada da Policlínica 

Castorino de Oliveira e Silva”. Pelos Vereadores Leonardo da Vinci Nobre e Luiz Eduardo Ribeiro 

Bento: Projeto de Resolução nº 2/2011: Que aprova o Relatório Final da Comissão Parlamentar de 

Inquérito referente às “Despesas de Viagem do Poder Executivo”. A seguir, a Presidente anuncia a 

Ordem do Dia:  Projeto de Lei nº 40/2011: é colocado em 2ª discussão, onde fez uso da palavra o 

Vereador Ludgero Bustamante Moreira. Em seguida, o Projeto é colocado em 2ª votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 42/2011: após leitura do Parecer da 

Comissão Especial, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde o Vereador Ludgero Bustamante 

Moreira solicita que conste em Ata: “Hoje recebi a visita da Secretária Municipal de Educação com 

um acompanhante da área e, seu intuito era objetivo. Ela veio solicitar a nós Vereadores da 

oposição que aprovássemos o Projeto, para a compra de uma van para a ed ucação e explicou a 

utilização do veículo. Falou ainda dos problemas mecânicos do atual veículo e pediu urgência ao 

mencionar o prazo que está expirando devido ao orçamento. Ela nos procurou, sabedora de que nós 

procuramos primar para que tudo o que entra nesta Casa seja aprovado mediante ampla discussão. 

Somos favoráveis a compra do veículo”. Fizeram ainda uso da palavra os Vereadores Luiz Eduardo 

Ribeiro Bento e Carlos Edil F. Fortes. A seguir, a Emenda proposta pelo Parecer é colocada em 1ª e 

única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o Projeto, já com a 

Emenda, é colocado em 1ª votação, sendo aprovado por unanimidade. Aprovado o Substitutivo ao 

Projeto, a Presidente anuncia que o Projeto de Lei nº 42/2011 está prejudicado e não será colocado 

em votação. Projeto de Lei nº 43/2011: após leitura do Parecer das Comissões, o Projeto é colocado 



em 1ª discussão, onde o Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita que conste em Ata o 

“repúdio ao Prefeito por não priorizar instituições como o Projeto Brasil Nota 10 e a Escola de 

Cordas Clássicas. Nós aqui da Câmara não concordamos com a atitude do Prefeito. Somos 

favoráveis ao Projeto, mas somos terminantemente contrários a não inclusão dessas instituições ou 

de qualquer outra nesse sentido.  Não é possível que a gente não crie uma política que favoreça 

quem está plantando boas sementes em Passa Quatro”.  Fizeram ainda uso da palavra os Vereadores 

Carlos Edil F. Fortes, Leonardo da Vinci Nobre e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. A seguir, o Projeto é 

colocado em 1ª votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 44/2011: após leitura 

do Parecer das Comissões, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde o Vereador Ludgero 

Bustamante Moreira solicita que conste em Ata que: “Em 2009, quando nós entramos como 

Vereadores, votamos um projeto como esse, projeto padrão. Há muitos anos vem sendo dessa 

maneira, devido ao alto valor do imposto sobre os imóveis, tornou-se necessário dar desconto. 

Justificam o projeto dizendo que é para o aumento de receita, mas na verdade, as avaliações que 

fizeram dos imóveis, elevou muito o valor do imposto. “Reconheceram a besteira que fizeram”. 

Com relação à nossa legislatura, em 2009, votamos o projeto de desconto, quando o boleto do IPTU 

já tinha sido entregue. Como se dá um desconto sem a lei? Acertamos a questão e votamos. No 

segundo ano, a Prefeitura entendeu que tem que obedecer a lei, ou seja, primeira pede-se 

autorização e depois faz o que deve ser feito. Eles fizeram corretamente, encaminharam o projeto 

em janeiro. Até comentamos: aprenderam a trabalhar. Chegou ano passado, fizeram a mesma coisa 

errada ao entregar os carnês na rua, com descontos, sem projeto na Câmara. Se esse Projeto está 

entrando hoje nessa casa, é mais uma vitória da Câmara de Vereadores por fazer valer a lei. Quem 

está a frente como gestor, se não respeita a lei, como vai querer que outros a respeitem? Fico feliz 

do Projeto ter vindo antecipadamente, nos dando tempo de analisar e negociar até mesmo mais 

desconto, mantendo a responsabilidade em relação à receita do município”. Fez ainda uso da 

palavra o Vereador Aldo Pietro Giuseppe Greco. A seguir, o Projeto é colocado em 1ª votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução nº 1/2011: é colocado em 1ª e única 

discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Luiz Eduardo Ribeiro Bento, Aldo Pietro 

Giuseppe Greco, Ludgero Bustamante Moreira e Carlos Edil F. Fortes. A Presidente da Câmara, 

Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, solicita que conste em Ata que “A presidente dessa Casa não 

agiu de maneira a interferir nos trabalhos da CPI. A Presidente, em sua totalidade, não foi solicitada 

para o envio de documentos, salvo para um último ofício que foi encaminhado à Presidência  e que 

depois, foi enviado para o Poder Executivo. Sempre nas minhas negativas, eu me baseava na lei.  

Não neguei por negar, não neguei de forma alguma para atrapalhar ou atravancar o trabalho da CPI 

da Policlínica”. A seguir, o Projeto é colocado em 1ª e única votação, sendo aprovado com 5 (cinco) 

votos favoráveis e 3 (três) votos contrários, dos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, João 



Carlos Ribeiro e José Alaor Ribeiro Martins. Projeto de Resolução nº 2/2011: é colocado em 1ª e 

única discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Ludgero Bustama nte Moreira, 

Leonardo da Vinci Nobre, José Alaor Ribeiro Martins e João Batista de Oliveira. A seguir, o 

Projeto é colocado em 1ª e única votação, sendo aprovado com 5 (cinco) votos favoráveis e 3 (três) 

votos contrários, dos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, João Carlos Ribeiro e José Alaor 

Ribeiro Martins. Em seguida, o Plenário entra em recesso. Após o recesso, é feita a leitura do 

Parecer da Comissão Especial referente às Emendas ao Projeto de Lei nº 29/2011. Em seguida, as 

emendas são colocadas em 1ª e única discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Luiz 

Eduardo Ribeiro Bento e Carlos Edil F. Fortes. A seguir, as Emendas são colocadas em 1ª e única 

votação, sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Projeto, já com as Emendas, é colocado 

em 1ª discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Luiz Eduardo Ribeiro Bento, Ludgero 

Bustamante Moreira e Carlos Edil F. Fortes. A seguir, o Projeto é colocado em 1ª votação, sendo 

aprovado com 4 (quatro) votos favoráveis e 5 (cinco) votos contrários, dos Vereadores Carlos Edil 

F. Fortes, João Batista de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz 

Eduardo Ribeiro Bento. Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 3/2011: após leitura do 

Parecer da Comissão Especial, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde o Vereador Ludgero 

Bustamante Moreira solicita que conste em Ata: “Assinamos esse Projeto em apoio ao Vereador 

Leonardo. Eu e o Vereador Luiz Eduardo parabenizamos o Vereador Leonardo Nobre, 

representante legítimo dos funcionários públicos, pela iniciativa desse projeto que não é 

paternalista, mas sim legal e que atende aos pleitos dos funcionários públicos”. Fizeram ainda uso 

da palavra os Vereadores Carlos Edil F. Fortes, Luiz Eduardo Ribeiro Bento, Leonardo da Vinci 

Nobre, João Batista de Oliveira e Aldo Pietro Giuseppe Greco. A seguir, o Projeto é colocado em 1ª  

votação, sendo aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às vinte e três horas 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 décimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e onze.  


