
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO 3º PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois 

mil e doze, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 1ª Reunião 

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

Vereadores: Aldo Pietro Giuseppe Greco, 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. 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. Em seguida, a Ata é colocada em discussão, onde o Vereador Ludgero 

Bustamante Moreira solicita retificação da Ata, passando a constar a condição da saída dos cinco 

Vereadores do plenário, na Sessão Ordinária do dia 20 de março, uma vez que solicitaram a 

marcação de uma reunião extraordinária para o dia seguinte, para que tivessem mais tempo para 

fazer uma avaliação melhor do Parecer do Tribunal de Contas e não simplesmente uma saída do 

plenário no momento da Reunião. A seguir, a Ata é colocada em votação, sendo aprovada por 

unanimidade e subscrita pelos Vereadores presentes, ficando registrada a abstenção do Vereador 

Leonardo da Vinci Nobre. A seguir, a Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projeto de Decreto 

Legislativo nº 1/2012: após leitura do Parecer da Comissão de Finanças, o Projeto é colocado em 1ª 

e única discussão, onde o Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita que conste em Ata: “Pensem 

para votar, pois eu tenho em minhas mãos várias notas de despesas de diárias do Prefeito, de 2010, 

o ano exatamente em questão, que estamos votando aqui, para a aprovação ou rejeição das contas. 

Dentre as notas abusivas existentes aqui, senhores Vereadores, Alaor, Flávia, Aldo, João Carlos, 

quero ler uma do Hotel Serrana Palace, em Belo Horizonte, onde o Prefeito Municipal, Sr. Acácio 

Mendes de Andrade, chegou dia 02/03/2010, às 12:40. Então vem a nota especificada aqui com 

número de 1(um)  hóspede, sendo a data de saída 05/03/2010, às 09:37, sendo 3 dias e 3 diárias e o 

Prefeito apresenta uma nota de 13 (treze) diárias e está aqui para quem quiser ver. Isso no ano de 

2010. São várias notas e outra aqui: chegou no dia 29/10/2010, no Hotel Serrana Palace às 18:40, 

sendo o número de hóspede 1 (uma) pessoa e data de saída dia 30/10/2010, ou seja, 1 (um) dia e 

apresenta uma nota de 4 (quatro) diárias, tudo no ano de 2010. Outra aqui: o Prefeito chegou no 

mesmo hotel no dia 27/01/2010, às 14:46, sendo o número de hóspede 1(um) e data de saída dia 

28/01/2010, tendo apresentado uma nota de 4 (quatro) diárias e isso tudo senhores Vereadores, no 

ano de 2010. Outra, da cidade de São Lourenço, cidade vizinha, a quarenta minutos de carro, onde 



pernoitou no ano de 2010, senhores Vereadores e público presente, no dia 29/01, no Hotel Central 

Park, sendo o número de hóspedes 2 (dois), o Prefeito e mais alguém e saiu no dia 30/01/10. Outra 

nota do Hotel Central Park em São Lourenço, aonde o Prefeito chegou dia 05/03/10 e saiu no dia 

06/03/10, sendo o número de hóspedes, pela nota, 2 (dois). Isso é um absurdo, um abuso pernoitar 

em São Lourenço, uma cidade vizinha a quarenta minutos daqui. Isso tudo em 2010 e como 

tratamos do ano de 2010 peço aos senhores Vereadores que pensem bem antes votar. Eu tenho 

certeza que o Tribunal de Contas não teve acesso a essas notas. O que vai pra lá são relatórios da 

Prefeitura. Essas notas são abusivas e o Tribunal não teve acesso a elas. Pensem antes de votar. 

Trata-se de dinheiro do povo, dinheiro de uma cidade pobre, onde o Prefeito usou e abusou em 

todos os anos de sua gestão, mas tratamos do ano de 2010 em questão e por essas notas por si só, o 

Tribunal não deveria ter aprovado as contas do Prefeito. Peço aos senhores, como nós temos nome a 

zelar, família, temos netos que se espelham em nós, separemos amizade de negócio”. Fez ainda uso 

da palavra o Vereador Ludgero Bustamante Moreira, que solicita que conste em Ata: “Eu quero 

reforçar as palavras do Vereador Leonardo em gênero, número e grau, uma vez que eu tenha sido 

relator da CPI, da qual o Vereador Leonardo foi Presidente e o Vereador José Alaor Membro. O que 

o Vereador Leonardo está colocando não é simplesmente as palavras dele, mas sim, a constatação 

de fatos ocorridos. A nota fiscal está aí. A questão do valor da nota fiscal em si, ela já está errada, 

assim como é ilegal o Prefeito dar pousada para mais uma pessoa. Não pode. O dinheiro gasto com 

diárias é só para ele, sendo proibido utilizá-lo com terceiros, mesmo que fosse funcionário da 

Prefeitura ou não, parente, amigo, não pode. É proibido por lei. Então ele usa disso e a nota fiscal 

diz outra coisa. Foi apurado esse fato. Existe a questão, reforçando as palavras da Presidente e as 

palavras do Vereador Leonardo, do encaminhamento ao Tribunal de Contas de uma documentação 

prévia. Como o próprio Parecer diz, é um Parecer prévio e por que é prévio? Porque os documentos 

que são enviados são documentos prévios, é apenas um resumo dos gastos do Município, no ano em 

questão, 2010. Então aqui está bem claro, página 1 do relatório, no item 1, que vem dizendo o 

seguinte: informações preliminares, ou seja, nós estamos aprovando aqui um Parecer prévio do 

Tribunal de Contas, em cima de informações preliminares das quais nós Vereadores temos muito 

mais condições de avaliar, a quantidade e a qualidade dessas informações, do que o Tribunal que 

está lá em Belo Horizonte, para analisar vários municípios e cabe a nós, como Vereadores, no papel 

de fiscalizadores, analisar em mais detalhes, inclusive denunciar e fazer representação para as 

coisas que não estão de acordo. Então reforçando as palavras do Vereador Leonardo, o ordenador 

dessas despesas, do envio dessas despesas, chama-se Acácio Mendes de Andrade, conforme 

documento e o responsável pela contabilidade feita, neste ano, está aqui marcado: “Fabiana Cristina 

Bonanni”. O responsável pela Controle Interno, também está aqui marcado “Márcia Regina Mendes 

Coelho Carneiro”. Tudo isso está no documento. Chamo a atenção para o problema que sofremos na 



CPI das diárias, onde nós verificamos o fato de que o Controle Interno é viciado. Ele não analisa 

nenhum documento. Todas as três membros do Controle Interno mudam entre si de funções, não 

havendo alternância para outras pessoas e elas mesmas colocaram que não analisam documento 

nenhum. Apenas validam os documentos que a contabilidade demonstra. A Contabilidade foi clara 

em dizer que não é papel dela validar nota fiscal, ou seja, os documentos que estão lá não são 

validados na qualidade de documentos e isso está também no relatório da CPI. O Tribunal de 

Contas recebeu números, documentos que somando um mais um são dois, agora se um é um 

mesmo, a gente não sabe. Então é nesse sentido que nós nos colocamos contrários à aprovação das 

contas do ano de 2010, onde a gente requer que seja encaminhada essa Ata posteriormente, ao ser 

aprovada em plenário, para o Tribunal, para que o Tribunal tome conhecimento do que realmente 

está por trás dessas informações preliminares, com relação à vários gastos. Chamo a atenção para a 

questão, por exemplo, do Ministério Público, não aqui em Passa Quatro, mas em Belo Horizonte 

que faz parte da análise das contas de 2010. O próprio Procurador Público colocou claramente no 

próprio Parecer: “destaco entretanto que a lei orçamentária anual autorizou a abertura de crédito 

suplementar no montante de 40% (quarenta por cento) das dotações orçamentárias, o que 

considerou alto, evidenciando falta de planejamento e organização do município e recomendou que 

o Município estabeleça com razoabilidade, índices de autorização para suplementações”, ou seja, o 

próprio Promotor que faz parte do Tribunal de Contas também é a favor que se diminua esse valor. 

Faz três anos que estamos pedindo para diminuir esse valor. No nosso entendimento, percentual 

alto, além de falta de planejamento, facilita a movimentação de dinheiro, quiçá, facilidade para 

corrupção. Que fique claro que a gente não concorda, nunca votamos a favor dos 40% (quarenta por 

cento), sempre pedimos abaixo dos 40% (quarenta por cento) em relação ao orçamento. O motivo 

da CPI das Diárias ocorrer, foi devido a várias denúncias do próprio Ministério Público de Passa 

Quatro, que apurou irregularidades como as que o Vereador Leonardo já citou. Nós requeremos, 

conforme aprovado na reunião passada, é uma inspeção e uma auditoria do Tribunal de Contas aqui 

em Passa Quatro para analisar realmente a qualidade do que tem aqui. Dessa forma eu peço, assim 

como o Vereador Leonardo, que os Vereadores pensem na forma que o dinheiro está sendo gasto, o 

que está faltando na área da saúde, na educação, o piso salarial dos professores, que é um luta 

conseguir colocar no que a lei manda e outras situações que a gente está sempre conversando aqui e 

infelizmente não se resolvem. Chamo a atenção para a frequência desses gastos do Prefeito em ficar 

em São Lourenço com terceira pessoa no mesmo apartamento e não é uma vez só. Inclusive foi 

apurado pela CPI que em média o Prefeito fica praticamente metade do mês fora de Passa Quatro. 

Isso a gente não tem condição de aprovar, com relação a esse Parecer”. O Vereador Luiz Eduardo 

Ribeiro Bento solicita que conste em Ata: “esse Projeto já vem aprovado pelo Tribunal de Contas e 

aqui na Câmara Municipal para reprovarmos esse Projeto, teríamos que ter 6 (seis) votos 



desfavoráveis ao Parecer,  então deixo claro, assim como os dois Vereadores já colocaram, também 

sou contra, assim como fomos contra os Pareceres dos últimos anos e esse, por ser tratar do ano de 

2010, ficou muito evidenciado por causa das duas CPI´s instauradas aqui na Câmara, uma dirigida 

pelo Vereador Leonardo, tendo como relator o Vereador Ludgero e o Vereador Alaor como membro. 

A outra foi presidida pelo Vereador Carlos Edil, da qual fui relator e o Vereador Aldo membro. 

Ficou evidente, pelo menos na CPI das diárias, gastos abusivos pelo Prefeito com o dinheiro 

público. No caso da CPI da Policlínica, de que fui relator, não chegamos a um consenso, nós três, 

por falta de documentação, daí o nosso Parecer não ter sido tão contundente quanto o da CPI das 

Diárias, mas que evidencia também mau gasto com o dinheiro público. Esse Parecer que aprova as 

contas do Prefeito no ano de 2010, somos contra, pois sabemos que há irregularidades e como disse 

o Vereador Leonardo, esse Parecer é sobre um bolo só. Não é destrinchado e os desembargadores 

não olham profundamente. Essa é a nossa indignação. Sou totalmente contra à aprovação dessas 

contas de 2010, pelos motivos das CPI´s e os gastos com viagens continuam do mesmo jeito, assim 

como Policlínica, parada. Essas contas não podem ser aprovadas, mas acho que não vamos 

conseguir, porque a oposição tem 5 (cinco) votos. Pedimos para os outros Vereadores que analisem 

com frieza esse Projeto e que se puder, rejeitem esse Projeto que é um absurdo”. Fez ainda uso da 

palavra o Vereador Carlos Edil F. Fortes, que  solicita que conste em Ata: “Não poderia deixar de 

associar-me às posições orais tomadas pelos meus companheiros, até porque, a minha presença 

junto a eles, corrobora o meu pensamento de que, o que eles falaram, estão na expressão mais 

correta da verdade. Só o fato de eu estar junto deles, a quem faça qualquer tipo de análise, que meu 

posicionamento em distanciar-me do grupo do Prefeito do qual eu só me arrependo pelas amizades 

mais profundas que perdi, ao lado dos Vereadores, ainda ligados, a meu ver, tristemente, ao lado 

desse Prefeito, que enquanto teve nesses últimos 4 (quatro) anos no gozo de seu mando político, 

tenho certeza, por qualquer cidadão passaquatrense, ele não pôde ter recebido um adjetivo que fosse 

a expressão do que discutimos aqui. Este é um Prefeito honesto? Não! Ele pode ter uma série de 

qualidades, uma série de adjetivos que aqueles correligionários amigos e companheiros deles, 

podem dar-lhe. É um grande articulador, é um grande motorista. É um grande planejador? De forma 

alguma. É um grande orador. É um viajante permanente. Tudo pode ser dito desse Prefeito, menos 

pelo povo de Passa Quatro, que acompanha, que observa, que analisa e que conclui. Esse é um 

Prefeito que está deixando a Prefeitura e pode receber o título de um Prefeito honesto. Não vou 

entrar em detalhes porque estamos há quase 4 (quatro) anos, observando a posição que temos de 

Vereadores, representantes do povo, a forma como nossa cidade está sendo governada, eu não 

poderia deixar de hipotecar minha total solidariedade aos Vereadores que me antecederam, que são 

pessoas decentes, preocupadas com o destino da nossa cidade e extensivo aos nossos Vereadores 

que mesmo não estando do nosso lado na política, quando cada um de vocês conversa com si 



próprio, analisando o detentor do Poder Executivo, eu tenho certeza que numa conversa íntima de 

vocês, um predicado, vocês não vão poder creditar esse Prefeito. Esse Prefeito que está nos 

deixando é honesto, ele não é !”. A seguir, o Projeto é colocado em 1ª e única votação, sendo 

aprovado com 4 (quatro) votos favoráveis e 5 (cinco) votos contrários. Projeto de Lei nº 4/2012: é 

colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado com 6 (seis) votos favoráveis e 2 (duas) 

abstenções, dos Vereadores Carlos Edil F. Fortes e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Em seguida, os 

Projetos de Lei nº 8, nº 9 e nº 10/2012 foram, um a um, colocados em 2ª discussão e votação, sendo 

aprovados com 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, do Vereador Leonardo da Vinci 

Nobre. E nada mais havendo a tratar, às vinte horas e quarenta 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 vigésimo primeiro dia do 

mês de março de dois mil e doze. 


