
'ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 9º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA-QUATRO – MG. 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro 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, Luiz Eduardo Ribeiro Bento e Sebastião 

Franklin Ribeiro. 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. Em seguida, realizou-se a leitura do Expediente: 

Correspondência Recebida do Prefeito: Termo de Justificação nº 18/2012. Projeto de Lei nº 

30/2012: Autoriza o Executivo Municipal a celebrar contrato de locação de galpão para instalação 

de indústria no Município e dá outras providências. Projeto de Lei nº 31/2012: Aprova o projeto do 

“Distrito Industrial Passa-Quatro” e dá outras providências. Projeto de Lei nº 32/2012: Dispõe sobre 

a criação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, estabelece sua estrutura 

administrativa e dá outras providências. Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício P/nº 

27/2012: faz solicitação. Ofício P/nº 28/2012: envia Indicação/Requerimento. Ofício P/nº 29/2012: 

solicita informação. Ofício P/nº 30/2012: envia Requerimento. Correspondência Recebida de 

Diversos: Requerimento do Sr. Roberto Luiz Ribeiro, solicitando exoneração do cargo de Secretário 

Executivo da Câmara Municipal. Correspondência Expedida para Diversos: Ofícios nº 90 e nº 

91/2012: enviam Moções de Pesar. Ofício nº 92/2012: envia Requerimento ao Conselheiro 

Coordenador do IMSS, Sr. Luiz Antônio da Silva. Ofícios nº 93 e nº 95/2012: encaminham 

documentos ao Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo. Ofício nº 94/2012: 

envia Moção de Apoio e Agradecimento ao Vereador Aldo Pietro Guiseppe Greco. Dando 

prosseguimento à Reunião, passou-se à apresentação de projetos, moções, requerimentos e 

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

Oliveira e Ludgero Bustamante Moreira: Projeto de Lei nº 33/2012: Denomina a Escola Rural do 

Paiolinho “Presbítero José Dias”. Pelos Vereadores Carlos Edil F. Fortes, João Batista de Oliveira e 

Ludgero Bustamante Moreira: Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2012: Que concede o título de 

Cidadão Honorário do Município de Passa-Quatro ao Senhor Ari Carvalho. Pelos Vereadores da 16ª 

Legislatura: Moção nº 21/2012: Moção de Pesar aos familiares da Sra. Dulce Helena Torres Vieira. 

Moção de Pesar aos familiares do Jovem André Luiz Lopes. As Moções foram, uma a uma, 



colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Pelo Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento: 

Indicação nº 14/2012: solicita ao Executivo providenciar manilhamento do córrego do Bairro Caixa 

D'água. Indicação nº 15/2012: solicita ao Executivo providenciar restauração e limpeza da caixa 

d'água do bairro Sapé. Em seguida, o Vereador José Alaor Ribeiro Martins solicita a seguinte 

constatação em Ata: “Foram colocados novos registros, mas pessoas atravancam o registro e fecham 

a água de quem mora para baixo. Foi feita lavagem na caixa, mas pessoas jogam pá de terra na 

caixa. Você arruma a cerca, fecha a cerca, mas vândalos quebram a cerca, arrancam a cerca. Esse 

trabalho tem sido feito, só que as pessoas não estão cooperando”. Em seguida, a Presidente anuncia 

a Ordem do Dia, onde o Vereador José Alaor Ribeiro Martins solicita dispensa de Parecer nos 

Projetos de Lei nº 30, nº 31 e nº 32/2012. Projeto de Lei nº 30/2012: o pedido de dispensa é 

colocado em votação, sendo reprovado com 4 (quatro) votos favoráveis, dos Vereadores João 

Batista de Oliveira, João Carlos Ribeiro, José Alaor Ribeiro Martins e Sebastião Franklin Ribeiro, 3 

(três) votos contrários, dos Vereadores Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e 

Luiz Eduardo Ribeiro Bento e 1 (uma) abstenção, do Vereador Carlos Edil F. Fortes. O Vereador 

Ludgero Bustamante Moreira solicita que conste em Ata que “nós não vamos estar aprovando 

nenhum Projeto sem análise das Comissões. Nós queremos analisar com a palavra do advogado. É 

direito do Vereador querer analisar com calma”. Projeto de Lei nº 32/2012: o pedido de dispensa é 

colocado em votação, sendo reprovado com 3 (três) votos favoráveis e 5 (cinco) votos contrários, 

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

Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira 

solicita que conste em Ata que “esse Projeto era para ter entrado em janeiro de 2009. Existe um 

documento assinado pelo atual Prefeito registrado em cartório e requerimentos feitos por todos nós 

Vereadores, dando total apoio para o Vereador João Carlos Ribeiro com relação a esse projeto. Nós 

somos totalmente favoráveis a esse projeto, inclusive uma assinatura registrada em cartório. Vai 

fazer quase 4 (quatro) anos que o atual Prefeito ficou de entrar com esse projeto. Por isso que nós 

estamos colocando para ser analisado pela Comissão”. Fizeram ainda uso da palavra os Vereadores 

João Carlos Ribeiro e Leonardo da Vinci Nobre. Projeto de Lei nº 31/2012: o pedido de dispensa é 

colocado em votação, sendo reprovado com 3 (três) votos favoráveis e 5 (cinco) votos contrários, 

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

Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita 

a seguinte constatação em Ata: “esse projeto que entrou hoje não é obrigatório. Não há nenhuma 

exigência legal ou constitucional da aprovação legislativa desse projeto que já foi feito em forma de 

decreto”. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita que conste em Ata que: “o projeto é tão 

desnecessário que a Prefeitura encaminhou. Ela encaminhou porque sem esse projeto aprovado ela 

não derruba a liminar que não tem nada a ver com a Câmara, tem a ver com a Justiça. Se ela 



derrubasse a liminar ela teria recorrido da liminar lá na Justiça. Nós somos favoráveis ao Projeto . É 

mais do que sabido, embora alguns malfeitores sempre queiram tirar proveito. Tenho aqui a cópia 

do projeto de maio, que foi aprovado, falando da dotação orçamentária que nós vamos aprovar 

daqui a pouquinho. Nós já aprovamos esse projeto em novembro do ano passado, aprovamos em 

maio, e infelizmente nós não podemos, como vereadores, responder pelos atos administrativos da 

Prefeitura. Se fizeram alguma coisa de forma errada, no sentido administrativo, nós não podemos 

responder por isso. Não estou fazendo análise crítica do errado no sentido pejorativo, mas que tinha 

coisa errada tinha. Tanto é que o projeto está chegando hoje aqui, com a data de hoje, 18 de 

setembro. Então com certeza ele vai ser analisado na Comissão, vamos buscar o Parecer do 

advogado daqui da Câmara e estando tudo correto, não tendo nenhuma palavra errada, estando tudo  

de acordo com o que manda a instalação do distrito industrial vai ser aprovado. Inclusive ele é o 

grande motivo que nós estamos aprovando pela terceira vez hoje aqui nesta Casa, o Projeto que vai 

entrar em discussão que mais uma vez vamos abrir a dotação orçamentária. Resumindo: não tem 

ninguém contra nem nunca teve ninguém contra a questão de instalação de fábrica. Que venham 

quantas forem, para nós é melhor”.  Em seguida, a Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que 

conste em Ata que: “esse projeto encaminhado pelo Poder Executivo Municipal no dia de hoje foi 

fruto de uma reunião com a Secretária de Administração, hoje, juntamente com o proprietário da 

fábrica, juntamente com o senhor Juiz de Direito, que garantiu que não há necessidade desse projet o 

para se dar continuidade no processo de votação. Esse projeto foi enviado a essa Casa Legislativa 

simplesmente pelo poder de convencimento dos Vereadores de oposição”.  Reprovados os pedidos 

de dispensa, os Projetos, juntamente com o Projeto de Lei nº 33/2012, foram encaminhados às 

Comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2012: é encaminhado à Comissão de 

Mérito Comunitário, formada pelos Vereadores Leonardo da Vinci Nobre, Luiz Eduardo Ribeiro 

Bento e Sebastião Franklin Ribeiro. Projeto de Lei nº 23/2012: o Vereador Carlos Edil F. Fortes faz 

a leitura do Relatório de Vista, não aceito pela Presidência por ter expirado o prazo regimental. 

Fizeram uso da palavra os Vereadores Leonardo da Vinci Nobre, José Alaor Ribeiro Martins, Flávia 

Pessôa de Oliveira, Carlos Edil F. Fortes, Sebastião Franklin Ribeiro e Ludgero Bustamante 

Moreira. Em seguida, o Projeto é colocado em 1ª votação, sendo aprovado com 7 (sete) votos 

favoráveis e 1 (um) voto contrário, do Vereador Leonardo da Vinci Nobre. Encerrada a Ordem do 

Dia e nada mais havendo a tratar, às vinte e uma horas e cinco 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 décimo oitavo dia do mês de 

setembro de dois mil e doze.  

 


