
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 9º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA QUATRO – MG. 

 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois 

mil e doze, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 1ª 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, Luiz Eduardo Ribeiro Bento e Sebastião 

Franklin Ribeiro. Constatando quorum regimental, a Presidente, sob a proteção de Deus, declara 

aberta a presente Reunião e faz a leitura do Termo de Posse do Vereador Sebastião Franklin Ribeiro, 

registrado à página 42, verso, na presente data. A seguir, a Presidente solicita ao Secretário que 

proceda a leitura da Ata da Reunião anterior, que lida e aprovada é subscrita pelos Vereadores, 

ficando registrada a abstenção do Vereador Sebastião Franklin Ribeiro. Em seguida, realizou-se a 

leitura do Expediente: Correspondência Recebida do Prefeito: Projeto de Lei nº 26/2012: Homologa 

o Convênio de Cooperação Técnica, Financeira e Social celebrado entre a Companhia de Habitação 

do Estado de Minas Gerais – COHAB MINAS e o Município de Passa Quatro, e dá outras 

providências. Projeto de Lei nº 27/2012: Orça a receita e fixa a despesa do município para o 

exercício de 2013 e dá outras providências. Projeto de Lei nº 28/2012: Abre crédito adicional 

especial por excesso de arrecadação e dá outras providências. Projeto de Lei nº 29/2012: Abre 

crédito adicional especial por excesso de arredação  e dá outras providências. Projeto de Lei 

Complementar nº 2/2012: Altera a Lei Complementar  Municipal nº 32, de 15 de agosto de 2000, 

que dispõe sobre o  Conselho de Alimentação Escolar de Passa Quatro, e dá outras providências. 

Projeto de Lei Complementar nº 3/2012: Altera a Lei Complementar Municipal nº 49, de 13 de 

novembro de 2006, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho Municipal de 

Assistência Social, e dá outras providências.  Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício P/nº 

26/2012: envia Indicação/Requerimento. Correspondência Recebida de Diversos: Ofício nº 

66/2012, do Conselheiro Coordenador do IMSS, Sr. Luiz Antonio da Silva: encaminha documento. 

Ofícios nº 1687 e nº 1690/2012, do Procurador de Justiça, Dr. Aléssio Guimarães: fazem 

solicitação. Comunicado de afastamento do Vereador Aldo Pietro Giuseppe Greco. 

Correspondência Expedida para Diversos: Ofício nº 89/2012: faz convocação ao suplente de 

Vereador, Sebastião Franklin Ribeiro, para tomar posse. Dando prosseguimento à Reunião, passou-

se à apresentação de projetos, moções, requerimentos e indicações, onde foram apresentados: Pelo 

Vereador João Batista de Oliveira: Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2012: Que concede o título 



de Cidadão Honorário do Município de Passa Quatro ao Dr. Iran Rodrigues de Oliveira. Pelos 

Vereadores Carlos Edil F. Fortes e Ludgero Bustamante Moreira: Projeto de Decreto Legislativo nº 

3/2012: Que concede o título de Cidadão Honorário do Município de Passa Quatro ao Senhor José 

Márcio Cândido dos Santos. Pelos Vereadores da 16ª Legislatura: Moção de Pesar aos familiares de 

Aparecida Tibúrcio Silvério e José Nazaré. Pelos Vereadores Carlos Edil F. Fortes, João Batista de 

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

Requerimento nº 51/2012: solicita o envio ao Presidente do Conselho Administrativo do IMSS da 

denúncia sobre atrasos de pagamentos pelo Executivo Municipal. O Vereador Ludgero Bustamante 

Moreira solicita a seguinte constatação: “Entendo a preocupação do Sr. Piré, como Presidente do 

IMSS, e chamar atenção de todos que o Sr. Piré já poderia até mesmo ter denunciado o Prefeito 

Municipal, mas às vezes a gente tem que estar conversando para estar buscando uma solução. 

Embora já estar fazendo mais de noventa dias desse atraso, acredito eu que ele já tenha conversado 

várias vezes. Então quero chamar a atenção como o Vereador Carlos Edil colocou que a receita é 

uma e as despesas são várias, a proporção do número de despesas para o número de fontes de 

receitas é bem desproporcional. Mas a gente entende que compromisso assumido tem que ser pago, 

a gente não pode fazer despesas novas se não está pagando nem o compromisso assumido. E nesse 

caso do IMSS é muito sério o que o Vereador Leonardo colocou, todo mundo sabe que para esse 

Vereador é ítem número 1, é ponto de honra defender a classe de funcionário público, e ele está 

correto em defender, faz parte da classe e nós estamos aqui para apoiá-lo  porque a coisa é muito 

séria. É muito complicado você ver no seu holerite um desconto de R$ 154,21 por mês e este 

dinheiro que é descontado do holerite do Vereador Leonardo assim como de quem paga INSS para 

poder recolher e deveria ter sido recolhido para o IMSS. E pelo documento que o próprio senhor 

Piré encaminhou para nós e para a Prefeitura, embora a Prefeitura tenha obrigação de saber, foi 

retirado do salário do funcionário, mas não foi repassado. Então, existe o problema da dívida 

financeira e existe a questão da legalidade da pessoa não tratar da maneira correta o que a Justiça 

manda fazer. Eu fico pensando se eu na minha loja debitasse do meu funcionário e não repassasse o 

fundo de garantia para os meus funcionários do que eu seria chamado”. Requerimento nº 52/2012: 

faz convocação ao Tesoureiro e Contador da Prefeitura Municipal. Requerimento nº 53/2012: 

solicita, com cópia ao Executivo, Parecer Jurídico sobre documentos diversos. Pelo Vereador Carlos 

Edil F. Fortes: solicita o envio de correspondência ao Vereador Aldo Pietro Giuseppe Greco, 

desejando-lhe melhoras. Pela Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira: Requerimento nº 54/2012: 

solicita ao Executivo Municipal informações sobre ausência de pagamento ao Instituto Municipal 

de Seguridade Social. Indicação nº 12/2012: solicita ao Executivo providenciar diversas obras de 

melhoramento no bairro Fazenda Velha. Indicação nº 13/2012: solicita ao Executivo providenciar 

diversas obras de melhoramento no bairro Sertão dos Martins. As Moções e os Requerimentos 



foram, um a um, colocados em votação e aprovados por unanimidade, com exceção do 

Requerimento nº 53/2012, que foi aprovado com 5 (cinco) votos favoráveis e 3 (três) votos 

contrários, dos Vereadores João Carlos Ribeiro, José Alaor Ribeiro Martins e Sebastião Franklin 

Ribeiro. Em seguida, a Presidente anuncia a Ordem do Dia, concedendo recesso ao Plenário. Após o 

recesso, o Vereador João Carlos Ribeiro solicita dispensa de Parecer nos Projetos de Lei nº 26, nº 28 

e nº 29/2012. Projeto de Lei nº 26/2012: a dispensa de Parecer é aprovada por unanimidade. Em 

seguida, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Leonardo 

da Vinci Nobre, Carlos Edil F. Fortes e Ludgero Bustamante Moreira, que solicita que seja 

encaminhado Ofício ao Executivo, solicitando o envio à Câmara do critério utilizado para a 

distribuição das 40 (quarenta) casas populares. Em seguida, o Projeto é colocado em 1ª votação, 

sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores. Projeto de Lei nº 29/2012: a dispensa de 

Parecer é aprovada por unanimidade. Em seguida, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde o 

Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita a seguinte constatação: “Recebi como Vereador uma 

denúncia em relação a este projeto, no sentido de buscar uma melhor forma de trabalho 

principalmente com relação à campanha eleitoral. Eu recebi uma denúncia, não foi somente de uma 

pessoa nem de uma família, que infelizmente têm pessoas utilizando de divulgações ou errôneas, 

não tenho a informação completa, ou eleitoreiras ou até mesmo maldosas, ou até as três, dizendo 

que estas bicicletas só vão vir se um lado ganhar, não vou citar lado porque a questão não é esta, e 

se o outro lado ganhar  não vão vir as bicicletas. Esse projeto é projeto de emenda parlamentar 

vinda do Deputado Fábio Ramalho e essa emenda independe de quem vai ganhar a eleição”. Em 

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

Projeto de Lei nº 28/2012: a dispensa de Parecer é aprovada por unanimidade. Em seguida, o 

Projeto é colocado em 1ª  e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores. Projetos de 

Decreto Legislativo nº 2 e nº 3/2012: são encaminhados à Comissão de Mérito Comunitário, 

formada pelos Vereadores João Carlos Ribeiro, Leonardo da Vinci Nobre e Luiz Eduardo Ribeiro 

Bento. Projeto de Lei nº 27 e Projetos de Lei Complementar nº 2 e nº 3/2012: são encaminhados às 

Comissões Competentes, que deverão ser reformuladas por ocasião do afastamento do Vereador 

Aldo Pietro Giuseppe Greco. Projeto de Lei nº 25/2012: é colocado em 1ª discussão, onde fizeram 

uso da palavra os Vereadores Ludgero Bustamante Moreira, Flávia Pessôa de Oliveira e Leonardo 

da Vinci Nobre. Em seguida, o Projeto é colocado em 1ª votação, sendo aprovado por unanimidade 

pelos Vereadores. Projeto de Lei nº 23/2012: após leitura dos Pareceres, o Projeto é colocado em 1ª 

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

Fortes, que pede e obtém Vista do Projeto.Encerrada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, 

as vinte e duas horas, a Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, declara 

encerrada a presente Reunião, convocando os Vereadores para a 1ª Reunião Extraordinária, quinta-



feira, dia 6/09/2012, às 18 horas, com a seguinte pauta: 2ª discussão e votação dos Projetos de Lei 

nº 25, nº 26, nº 28 e nº 29/2012. E eu, Vereador _____________________, 1º Secretário, lavrei a 

presente Ata que assinada vai por mim e demais Vereadores presentes. Plenário Vereador Floriano 

Moreira Cancela, ao quarto dia do mês de setembro de dois mil e doze.  

 

 

 


