
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO 12º PERÍODO DA 3ª SESSÃO DA 16ª  

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de 

dois mil e onze, na sede própria da Câmara Municipal, às dezessete horas, foi aberta a 6ª  Reunião 

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

Vereadores:  Aldo Pietro Giuseppe Greco, Carlos Edil F. Fortes, João Batista de O liveira, João 

Carlos Ribeiro, José Alaor Ribeiro Martins, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante 

Moreira 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 à leitura da 

Ata da Reunião anterior, que lida e aprovada é subscrita pelos Vereadores. Em seguida, a Presidente 

anuncia a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 45/2011: após leitura do Parecer das Comissões, as 

Emendas propostas pelo Parecer são colocadas em discussão, onde fizeram uso da palavra os 

Vereadores Ludgero Bustamante Moreira, Leonardo da Vinci Nobre e Carlos Edil F. Fortes. O 

Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita que conste em Ata que “em relação às Emendas, 

conversamos anteriormente com o Assessor Jurídico, que nos posicionou em relação ao motivo das 

Emendas, que são fruto do trabalho que ele fez de pesquisa, para conhecimento e visita à Prefeitura 

Municipal, inclusive, por solicitação do Vereador Leonardo, que deu início a esse trabalho. Quero 

agradecer ao Assessor Jurídico e ao Vereador Leonardo por terem tomado essa atitude”. A seguir, as 

Emendas são colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade pelos Vereadores. Em 

seguida, o Projeto, já com as Emendas, é colocado em 1ª discussão, onde fizeram uso da palavra os 

Vereadores Ludgero Bustamante Moreira, Carlos Edil F. Fortes, Luiz Eduardo Ribeiro Bento, João 

Batista de Oliveira e Aldo Pietro Giuseppe Greco. O Vereador Carlos Edil F. Fortes solicita que 

conste em Ata “elogio ao Assessor Jurídico, quem temos que respeitar, por sua competência, seu 

saber jurídico e visão correta da administração pública e tudo quanto vem da Prefeitura incorreto ou 

imperfeito, nós temos a sorte de ter esse grande advogado, fazendo todas as correções, pelo que não 

podemos deixar de cumprimentá-lo”. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita que conste 

em Ata: “Agradeço o recesso concedido ontem, para que estudássemos o projeto, que chegou de 

última hora. Foi a decisão mais correta, possibilitando um Parecer do Assessor Jurídico via 

Comissão. O Parecer foi assinado por quatro Vereadores. Fique claro o desempenho do Dr. Hilton, 

fazendo valer seu conhecimento sobre administração pública, outrora ressaltado por outros 

Vereadores, indo até à Prefeitura, mesmo não sendo sua atribuição. A gente está agora tranquilo em 

relação às Emendas e essa tranquilidade vai refletir no andamento do projeto e nas outras ações a 



seguir, como apropriação do terreno e cessão de uso, ou seja, para não prejudicar quem quer que 

seja, mais para frente, inclusive o  próprio Prefeito. Há algumas questões que as pessoas fazem, 

além da questão partidária. A gente está aqui e tem que dar satisfação pelo papel que a gente exerce. 

Justificamos nosso posicionamento, com relação aos donos da empresa Polpack que protocolaram 

na Câmara uma carta de intenção, deixando claro seus objetivos. Quero frisar o valor estimado de 

mais de 1 milhão e meio em impostos que o Município irá arrecadar, durante um ano, que é 

equivalente a três vezes o valor do terreno. Se o terreno vale ou não vale, não é responsabilidade 

desta Casa. Devemos fomentar a criação de empregos e ressaltar o fruto do trabalho da empresa que 

hoje tem o seu reconhecimento no município. Quero elogiar o Vereador Leonardo pela atitude de 

buscar mais entendimento com relação ao projeto”. A seguir, o Projeto, já com as Emendas, é 

colocado em 1ª votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores.  E nada mais havendo a 

tratar, às dezoito horas e cinco minutos, a Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Flávia Pessôa de 

Oliveira, declara encerrada a presente Reunião, convocando os Vereadores para a 7ª Reunião 

Extraordinária, quarta- feira, dia 28/12/2011, às 17 horas, para 2ª discussão e votação do Projeto de 

Lei nº 45/2011. 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 sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e onze.  


