
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 6º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos dezenove dias do mês de junho 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 Pessoa 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 a 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 20/2012: Inclui um §2º no art. 4º da Lei 1234, de 25 de junho de 1993, 

que dispõe sobre a organização, o custeio e os benefícios de seguridade social dos servidores 

públicos municipais e dá outras providências. Ofício nº 124/2012: responde ofício anterior. Ofício 

nº 132/2012: solicita uso da Tribuna Livre da Câmara. Correspondência Expedida para Prefeito: 

Ofícios P/nº 16 e nº 17/2012: enviam Requerimento. Ofício P/nº  19/2012: solicita informação. 

Correspondência Recebida de Diversos: Abaixo-assinado dos moradores e famílias do Bairro São 

Francisco. Ofício nº 3/2012, da Diretora Presidente do Jornal Panorama, Sra. Karla Danitza 

Velásquez Maciel: solicitação faz. Ofício nº 39/2012, do Conselheiro Coordenador do IMSS, Sr. 

Luiz Antônio da Silva: responde ofício. Ofício nº 180/2012, do Subsecretário de Assuntos 

Municipais, Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz: envia informação. Ofício nº 73/2012, do Juiz 

Eleitoral, Dr. Fábioo Roberto Caruso de Carvalho: quantitativo de cadeiras. Ofício nº 26/2012, da 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Sra. Maria de Fátima Mota Esteves: solicitação faz. 

Correspondência dos Presidentes dos Diretórios Locais dos Partidos PMDB, PTB, PSB e PV: 

solicitação de autorização para uso das dependências da Câmara para realização de convenção. 

Correspondência Expedida para Diversos: Ofício P/nº 18/2012: envia Requerimento aos Senhores 

Hilton Costa da Silva, Nelson Costa da Silva, Luiz Antônio da Silva e Edson Rodrigues. Ofícios nº 

47 a nº 52/2012: enviam Moções de Pesar. Ofício nº 53/2012: envia Requerimento à Secretária 

Municipal de Saúde, Sra. Luzia Aparecida Caetano Ribeiro. Ofício nº 54/2012: encaminha 

documentos ao Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo. Ofício nº 55/2012: 

encaminha documentos ao Conselheiro Coordenador do IMSS, Sr. Luiz Antônio da Silva. Ofício nº 

56/2012: faz solicitação à Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria Heloísa Ribeiro da Silva. 



Ofício nº 57/2012: envia resposta solicitada ao Juiz Eleitoral, Dr. Fábio Roberto Caruso de 

Carvalho. Dando prosseguimento à Reunião, fez uso da palavra o Prefeito Municipal, Sr. Acácio 

Mendes de Andrade. Em seguida, passou-se à apresentação de projetos, moções, requerimentos e 

indicações, onde foram apresentados: Pelos Vereadores Carlos Edil F. Fortes, João Batista de 

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

Projeto de Lei nº 21/2012: Denomina o prédio público, sede do Poder Executivo Municipal, Dr. 

Aureliano Chaves e dá outras providências. Pela Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira: Projeto de 

Lei nº 22/2012: Dá a denominação de Pedro Mossri o prédio da Prefeitura Municipal. O Vereador 

Carlos Edil F. Fortes solicita retirada do Projeto de Lei nº 21/2012. Pelos Vereadores da 16ª 

Legislatura: Moção nº 19/2012: Moção de Pesar aos familiares do Sr. Geraldo Nogueira.  Pelos 

Vereadores Carlos Edil F. Fortes, João Batista de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero 

Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Moção nº 20/2012: Moção de Agradecimento 

ao Deputado Estadual Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento nº 40/2012: solicita à Presidente da 

Câmara encaminhamento de Ofício à Diretoria do EENSA e Professores, dando ciência e enviando 

cópia de Ofício do Deputado Dalmo Ribeiro. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita a 

seguinte constatação: “O Deputado Dalmo Ribeiro da Silva já tentou enviar por duas vezes verbas 

para Passa Quatro, que passavam pela Prefeitura Municipal, uma para o Sindicato de 50 mil e outra 

de quase 200 mil reais, que estava se destinando para a quadra da Feira. O ex-Secretário de Esportes 

tentou viabilizar para que esta verba fosse viabilizada, mas infelizmente, por questões políticas, a 

Prefeitura não aceitou esta verba e o Município perdeu uma verba de quase 250 mil reais. Esta 

verba está sendo direcionada do Estado diretamente para a escola e o Prefeito não tem a sanção 

sobre ela. A gente tem que privilegiar tudo que é de bom para a cidade e não só da bandeira A ou 

bandeira B”. Requerimento nº 41/2012: solicita à Presidente da Câmara encaminhar pedido ao 

Assessor Jurídico de alteração na Lei Municipal nº 1901. Requerimento nº 42/2012: solicita ao 

Executivo, com cópia à Promotoria de Justiça, à Secretaria Estadual de Educação e ao Ministério de 

Educação e Cultura, pagamento de valores relativos a diferenças salariais frente ao piso da classe de 

professores. O Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita a seguinte constatação: “Que seja 

encaminhado o requerimento com regime de urgência a todas as escolas, mas que as diretoras deem 

ciência aos  professores para que ambos tomem ciência e vejam que os vereadores estão tomando 

atitude”. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita a seguinte constatação: “No dia 15 de junho 

deste ano, como Presidente desta Casa, dirigi um oficio à Prefeitura em relação a este assunto, e o 

que tem a acrescentar é que o piso base que foi aprovado com o reajuste de 22% está sendo pago, 

triênios e quinquênios também estão sendo respeitados. O que não aconteceu foi o pagamento do 

retroativo de janeiro, fevereiro e março. Este oficio enviado reforça a preocupação destes 

vereadores com relação ao pagamento do retroativo dos professores”. Fez ainda uso da palavra o 



Vereador Ludgero Bustamante Moreira. Requerimento nº 43/2012: solicita ao Executivo, com cópia 

à Promotoria de Justiça, urgência e obediência no pagamento dos salários dos funcionários públicos 

municipais. O Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita constatação em Ata que: “O funcionário 

trabalha um mês e meio para receber um mês.  No último mês o pagamento foi feito no dia 15”. 

Solicita ainda que os ofícios em referência sejam encaminhados com urgência aos órgãos de 

destino. Requerimento nº 44/2012: solicita ao Executivo resposta e remessa de documentos 

relativos à requerimentos anteriores. Requerimento nº 45/2012: solicita ao Executivo informações 

sobre o “IV Festival de Gastronomia de Passa Quatro”. Pelo Vereador Ludgero Bustamante 

Moreira: Requerimento nº 46/2012: solicita ao Executivo e à Presidente da Câmara, com cópia à 

família do Sr. Ary Simões Coelho, colocação de placa comemorativa e indicadora com o nome do 

Sr. Ary Simões Coelho na Rodoviária Municipal. Indicação Verbal: solicita ao prefeito encaminhar 

pedido ao Secretário de Obras para que o mesmo faça uma avaliação geral de nossas ruas devido à 

má conservação das mesmas. Solicita ainda que o calçamento das ruas do Bairro São Francisco seja 

feito com bloquetes e não asfalto, pois os moradores deste bairro já tiveram problemas com o 

calçamento feito com a fina camada de asfalto. As moções e os requerimentos foram, um a um, 

colocados em votação, e aprovadas por unanimidade pelos Vereadores presentes, com exceção do 

Requerimento nº 41/2012, que não foi colocado em votação, e do Requerimento nº 42/2012, que foi 

aprovado com 6 (seis) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, do Vereador José Alaor Ribeiro 

Martins. A seguir, a Presidente anuncia a Ordem do Dia, onde o Vereador Ludgero Bustamante 

Moreira solicita dispensa de Parecer no Projeto de Lei nº 20/2012 e solicita que conste em Ata que: 

“Independente da vinda do Prefeito e de seu posicionamento, nós já havíamos acordado de estar 

fazendo esta iniciativa, inclusive a pedido do senhor Luiz Antônio da Silva, o Piré, Presidente do 

IMSS, devido a questões legais de trâmite, e que se não está enganado, temos até o dia 30 de junho 

para aprovação e fazer a desapropriação. As colocações que o Prefeito fez na tribuna nos leva a 

pensar que o Prefeito não conhece o que se passa aqui na Câmara. Este é mais um Projeto que o 

Vereador está pedindo dispensa de Parecer, e irá apresentar uma emenda junto ao Projeto, pois mais 

uma vez a Prefeitura mandou para esta Casa Projeto errado”. O pedido de dispensa é colocado em 

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

Projeto é colocado em 1ª discussão, onde o Vereador Ludgero Bustamante Moreira apresenta 

Emendas ao Projeto. O Vereador José Alaor Ribeiro Martins solicita dispensa de Parecer das 

Comissões nas Emendas propostas pelo Vereador Ludgero Bustamante Moreira. O pedido de 

dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. 

Dispensado o Parecer, as Emendas são colocadas em discussão e votação, sendo aprovadas por 

unanimidade pelos Vereadores presentes. Em seguida, o Projeto, já com as Emendas, é colocado em 

1ª votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. A seguir, o Vereador 



Carlos Edil F. Fortes solicita dispensa de Parecer das Comissões no Projeto de Lei nº 22/2012. O 

pedido de dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores 

presentes. Dispensado o Parecer, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde o Vereador Carlos Edil 

F. Fortes apresenta Emenda Verbal, acrescentando as palavras “jornalista e escritor” ao nome Pedro 

Mossri. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita dispensa de Parecer na Emenda. 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. Em seguida, o Projeto, já com a Emenda, é colocado em 

1ª votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei 

Complementar nº 1/2012: após leitura do Relatório de Vista do Vereador Carlos Edil F. Fortes, o 

Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita  que conste em Ata “que é mais um Projeto que vem 

errado da Prefeitura”. Em seguida, a Presidente anuncia que, de acordo com o inciso VII do 

Regimento Interno, o Projeto será retirado e devolvido para a Prefeitura. Projeto de Lei nº 13/2012: 

após leitura do Relatório de Vista do Vereador Ludgero Bustamante Moreira, o Projeto é colocado 

em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de 

Lei nº 14/2012: após leitura do Parecer da Comissão Especial, o Vereador Ludgero Bustamante 

Moreira solicita que conste em Ata  que “o Projeto em referência é mais um Projeto que vem errado 

da Prefeitura”. A seguir, a Presidente anuncia que o Projeto será retirado da Ordem do Dia, 

conforme solicitado no Parecer, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Projeto de Lei nº 17/2012: após 

leitura dos Pareceres das Comissões, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde fizeram uso da 

palavra os Vereadores Leonardo da Vinci Nobre, José Alaor Ribeiro Martins, Luiz Eduardo Ribeiro 

Bento e Ludgero Bustamante Moreira, que solicita a seguinte constatação: “Fazendo um breve 

histórico, o Projeto deu entrada no dia 25 de maio e foi lido no dia 28 de maio de 2011. No dia 28 

de dezembro de 2011,  na Ata da 7ª Reunião Extraordinária, um Projeto do mesmo tipo deu entrada 

aqui. Foi pedido dispensa de Parecer, não foi para as Comissões, foi votado, aprovado por 

unanimidade e não havia necessidade deste Projeto ter entrado novamente. Só entrou novamente, 

pois houve situações administravas que envolvem cartório e outras. No meu ver o grande entrave 

deste Projeto não ter sido resolvido até agora é a incompetência na Prefeitura. O Projeto não é 

polêmico, polêmicas estão sendo as pessoas que estão querendo tirar proveito neste Projeto para 

fazer campanha política. Existe nesta Casa pessoa que não conhece nada de orçamento, nada de lei, 

que respeito como Vereador, mas deveria respeitar quem conhece e não ficar citando nomes”. Em 

seguida, o Projeto é colocado em 1ª votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores 

presentes. Projeto de Lei nº 19/2012: a Presidente anuncia que, de acordo com o Artigo 36, inciso 

II, do Regimento Interno, o Projeto será arquivado, por conter vício de iniciativa, conforme Parecer 

Jurídico. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita que conste em Ata que, ainda com 



relação ao Projeto de Lei nº 17/2012, “a obediência da LRF quanto à questão legal, que não é 

vontade sua, nem da vontade da Presidência e nem de qualquer um dos Vereadores, que nenhuma 

despesa pode ser feita pelo Município a partir do 2º quadrimestre do ano que não seja paga no 

próprio ano. Inclusive para que os próprios proprietários estarem a par disto, para nos ajudar a 

cobrar para que o Prefeito pague antes que termine o ano, não podendo ficar como restos a pagar”. 

E nada mais havendo a tratar, às vinte e três horas, a Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Flávia 

Pessôa de Oliveira, declara encerrada a presente Reunião, convocando os Vereadores para a 1ª 

Reunião Extraordinária, terça-feira, dia 26/06/2012, às 19:30 horas, para a votação dos Projetos em 

pauta. 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 junho de dois mil e doze. 


