
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e 

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

dirigida pela Presidente Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, presentes os Vereadores: Carlos Edil 

F. Fortes, 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, 

com a ausência justificada, o Vereador Aldo Pietro Giuseppe Greco. 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 presentes. Em seguida, realizou-se a leitura do Expediente: Correspondência Recebida 

do Prefeito: Projeto de Lei nº 7/2012: Abre crédito adicional especial por excesso de arrecadação e 

dá outras providências. Termos de Justificação nº 6 e nº 7/2012. Comunicado referente à inclusão da 

Câmara no programa Interlegis do Senado Federal. Ofício nº 48/2012: responde ofício anterior. 

Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício P/nº 5/2012: envia Indicação/Requerimento. 

Correspondência Recebida de Diversos: Correspondência do Historiador e Escritor José Roberto 

Sales: comunicação faz.  Correspondência Expedida para Diversos: Ofícios nº 17 e nº 18/2012: 

enviam Moções de Aplauso e Agradecimento. Ofício nº 19/2012: encaminha documentos ao 

Presidente do Sindicato Rural, Sr. Carlos Roberto de Paiva. A seguir, passou-se à apresentação de 

projetos, moções, requerimentos e indicações, onde foram apresentados: Pela Mesa Diretora da 

Câmara: Projeto de Lei nº 8/2012: Determina subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal. 

Projeto de Lei nº 9/2012: Que fixa subsídios dos Secretários Municipais. Projeto de Lei nº 10/2012: 

Determina subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal. Pelos Vereadores Carlos Edil F. Fortes, 

João Batista de Oliveira, João Carlos Ribeiro, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante 

Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Moção nº 7/2012: Moção de Cumprimentos ao Programa da 

Rádio Mineira do Sul, Conversa e Prosa. Pelo Vereador José Alaor Ribeiro Martins: Moção nº 

8/2012: Moção de Aplausos à Corporação Musical Santa Cecília. Pela Vereadora Flávia Pessôa de 

Oliveira: Moção nº 9/2012: Moção de Elogio ao Historiador José Roberto Sales. Moção nº 10/2012: 

Moção de Aplausos ao Colégio Jean Piaget. Moção nº 11/2012: Moção de Aplausos ao Prefeito 

Acácio Mendes de Andrade. As Moções foram, uma a uma, colocadas em votação e aprovadas por 

unanimidade pelos Vereadores presentes, com exceção da Moção nº 11/2012, que foi aprovada com 

5 (cinco) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários, dos Vereadores Carlos Edil F. Fortes e 



Leonardo da Vinci Nobre. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira apresenta Requerimento Verbal 

solicitando à Presidente inversão de pauta na ordem de votação dos Projetos, no que é acolhido pela 

Presidente. Pelos Vereadores Carlos Edil F. Fortes, João Batista de Oliveira, Leonardo da Vinci 

Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Requerimento nº 20/2012: 

solicita à Presidente da Câmara retirada do Projeto de Decreto Legislativo referente às contas do 

Município. Requerimento nº 21/2012: encaminha correspondência relativa à auditoria ao Tribunal 

de Contas do Estado. A Presidente da Câmara solicita que conste em Ata: “ao consultar a assessoria 

dessa casa já fui informada que o Projeto de Decreto  Legislativo já está com os prazos expirados, 

daí eu não poder retirá-lo da pauta, para a instituição Câmara não sofrer as penalidades. Colocarei o 

Requerimento em votação, mas deixo claro que, de antemão, eu não concordo com essa atitude, não 

é legal que eu tire o Projeto da pauta”. Requerimento nº 22/2012: solicita ao Executivo envio de 

Projeto de subsídio ao Gestor do IMSS. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que conste 

em Ata seu total apoio em reforço ao Requerimento. Requerimento nº 23/2012: solicita ao 

Executivo envio de Projeto de Lei relativo ao piso salarial dos professores. Requerimento nº 

24/2012: solicita ao Executivo e ao Secretário de Obras informações sobre caminhão de coleta de 

lixo. Requerimento nº 25/2012: solicita ao Executivo cópia de convênio com a APAE. 

Requerimento nº 26/2012: solicita ao Executivo informações sobre obra no prédio do PSF do bairro 

Santa Terezinha. Pelos Vereadores Carlos Edil F. Fortes, João Batista de Oliveira, Ludgero 

Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Requerimento nº 27/2012: reitera 

Requerimentos anteriores. Os Requerimentos foram, um a um, colocados em votação e aprovados 

por unanimidade pelos Vereadores presentes, com exceção dos Requerimentos nº 20, nº 24 e nº 

26/2012, que foram aprovados com 5 (cinco) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários, dos 

Vereadores João Carlos Ribeiro e José Alaor Ribeiro Martins. Pelos Vereadores Flávia Pessôa de 

Oliveira, João Carlos Ribeiro e José Alaor Ribeiro Martins: Indicação nº 6/2012: solicita ao 

Executivo providenciar cercadura do Centro Odontológico Municipal. Indicação nº 7/2012: solicita 

ao Executivo providenciar construção de parque infantil e área de lazer às crianças e jovens. 

Indicação nº 8/2012: encaminha indagações e expectativas dos alunos do Colégio Jean Piaget feitas 

em visita à Câmara. Em seguida, o Vereador Leonardo da Vinci Nobre faz uso da palavra e retira-se 

do Plenário. A seguir, a Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projetos de Lei nº 7, nº 8, nº 9 e nº 

10/2012: são encaminhados às Comissões Competentes. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira 

solicita dispensa de Parecer nos Projetos de Lei nº 8, nº 9 e nº 10/2012. O pedido de dispensa é 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Dispensado o 

Parecer, os Projetos de Lei nº 8, nº 9 e nº 10 foram, um a um, colocados em 1ª discussão e votação, 

sendo aprovados por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 4/2012: esgotado o 

prazo para emissão de Parecer, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde o Vereador José Alaor 



Ribeiro Martins apresenta Emenda ao Projeto e solicita dispensa de Parecer das Comissões. 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. A seguir, o Vereador Ludgero Bustamante Moreira 

apresenta a seguinte Emenda Modificativa Verbal: no Anexo I do referido Projeto, no item 

Escolaridade Mínima Exigida ao cargo de Coordenador do PSF, onde se lê: preferencialmente, leia-

se obrigatoriamente. O Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento solicita dispensa de Parecer na 

Emenda Verbal. O pedido de dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade 

pelos Vereadores presentes. Dispensado o Parecer, a Emenda Verbal é colocada em discussão, onde 

fez uso da palavra o Vereador Carlos Edil F. Fortes. A seguir, a Emenda é colocada em votação, 

sendo aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. A seguir, o Projeto, já com as 

Emendas, é colocado em 1ª votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. 

Projeto de Lei nº 5/2012: esgotado o prazo para emissão de Parecer, o Projeto é colocado em 1ª 

discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Ludgero Bustamante Moreira e Carlos Edil F. 

Fortes. A seguir, o Plenário entra em recesso. Após o recesso, o Vereador José Alaor Ribeiro Martins 

apresenta Emendas ao Projeto. O Vereador Carlos Edil F. Fortes solicita dispensa de Parecer das 

Comissões. O pedido de dispensa é colocado em votação, sendo aprovado com 5 (cinco) votos 

favoráveis e 1 (uma) abstenção, do Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento. O Vereador Ludgero 

Bustamante Moreira solicita que conste em Ata: “a questão da avaliação da Comissão e do Assessor 

Jurídico em relação a esse Projeto, porque realmente é inconcebível a gente receber um Projeto da 

Prefeitura, onde consta um índice de reajuste baseado no salário mínimo. As pessoas mais leigas 

sabem que não se pode comparar nada com o salário mínimo. O Projeto veio totalmente errado. Se 

por acaso nós aprovássemos esse Projeto, seria de forma ilegal. A Prefeitura nos encaminhou o 

Projeto ilegal”. A seguir, as Emendas são colocadas em votação, sendo aprovadas com 5 (cinco) 

votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, do Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento. A seguir, o 

Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento solicita que conste em Ata “que o Projeto era pra ser 

adequado desde 2008. Nós estamos aqui há 3 (três) anos de legislatura, há 6 (seis) meses das 

eleições e chega um projeto fora de época, para remunerar estagiários, quando a Prefeitura já está 

com a folha de pagamento no seu limite, com pessoas talvez até já gozando os benefícios dessa lei. 

Sou contra esse Projeto”. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita que conste em Ata : 

“reiteramos o Requerimento para a remessa à Câmara dos índices de pagamento dos funcionários e 

já encaminhamos pela terceira vez Requerimento para envio de Projeto de Lei para adequação do 

piso salarial dos professores. O Prefeito não nos manda porque a folha de pagamento está majorada, 

com muita gente trabalhando lá, contratada. Não é ano de se contratar, mas sim de arrumar a casa. 

Leva-nos a pensar que é para buscar apoio político. Conforme o texto do Projeto, em 2008 deveria 



ter feito isso e não agora. Somos favoráveis às emendas para correção dessa situação, mas não às 

vésperas das eleições, para se obter apoio político com dinheiro público”. Em seguida, o Projeto, já 

com as Emendas, é colocado em 1ª votação, sendo reprovado com 2 (dois) votos favoráveis e 4 

(quatro) votos contrários, dos Vereadores Carlos Edil F. Fortes, João Batista de Oliveira, Ludgero 

Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento.  Em seguida, os Vereadores Carlos Edil F. 

Fortes, João Batista de Oliveira, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento 

retiram-se do Plenário. E não havendo quorum para deliberação sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 1/2012, às vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, a Presidente da Mesa 

Diretora, Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, declara encerrada a presente Reunião, convocando os 

Vereadores para a 1ª Reunião Extraordinária, quarta-feira, dia 21/03/2012, às 19:30 horas, para a 

votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2012 e 2ª votação dos Projetos de Lei nº 4, nº 8, nº 9 

e nº 10/2012. 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 dia do mês de março de dois mil e doze. 


