
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 10º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA-QUATRO – MG. 

 

Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 de Diversos: Ofício nº 129/2012, do Promotor de Justiça, Dr. Flávio 

Mafra Brandão de Azevedo: solicitação faz. Ofício nº 203/2012, da Caixa Econômica Federal: 

comunica rescisão. Correspondência Expedida para Diversos: Ofícios nº 104 a nº 106/2012 e nº 

108/2012: enviam Moções de Parabenização. Ofício nº 107/2012: encaminha resposta à solicitação 

do Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo. 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 e Luiz Eduardo Ribeiro Bento:  

Requerimento nº 55/2012: solicita ao Executivo informações sobre a ausência de placa anunciativa 

na obra do Prédio da Câmara e na reforma do Jardim Júlio Regnier. Pelos Veradores Carlos Edil F. 

Fortes, João Batista de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre, Ludgero Bustamante Moreira e Luiz 

Eduardo Ribeiro: Requerimento nº 56/2012: solicita ao Executivo e à Secretaria Municipal de 

Saúde explicações sobre a suspensão de exames médicos, corte dos carros que levam os pacientes 

para atendimento fora do Município, ausência de médicos e medicamentos nos PSF's e o não 

pagamento do Consórcio Municipal de Saúde. Os Requerimentos foram, um a um, colocados em 

votação e aprovados por unanimidade. Pelos Vereadores Carlos Edil F. Fortes e Luiz Eduardo 

Ribeiro Bento: Indicação nº 16/2012: solicita à Presidente da Câmara que seja enviado ofício à 

CEMIG – São Lourenço, solicitando providências urgentes para proteção correta de padrão de 

eletricidade. Pela Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira: Indicação nº 17/2012: solicita que seja 

enviado ofício à CEMIG – São Lourenço, para que a mesma informe à população com antecedência 

quando houver desligamento de luz para manutenção. Em seguida, a Presidente anuncia a Ordem do 

Dia:  Projeto de  de Lei nº 27/2012: é colocado em 1ª discussão, onde o Vereador Ludgero 

Bustamante Moreira solicita que conste em Ata que não apresentou Relatório de Vista dentro do 



prazo de 24 (vinte e quatro) horas, porém vai apresentar na presente Reunião, da seguinte forma: 

“Referente a análise da presente proposta de Orçamento para o ano de 2013, considerando a origem 

dos recursos e a destinação inicial apresentada temos: 1) Origem dos recursos: valores compostos 

de percentual representativo para possíveis convênios, ou seja, sujeitos realmente a possibilidade 

futura, fugindo da realidade das receitas históricas advindas de impostos/taxas/repasses; 2) 

Destinção: de igual forma, aponta a existência de possibilidades de convênios, os quais podem 

perfeitamente serem atendidos com dotações específicas quando da efetivação da existência e 

assinatura deste/aquele convênio. Considerando os resultados da vontade da maioria da 

comunidade, solicito a retirada do Projeto, o encaminhamento ao Prefeito eleito como forma a 

facilitar o direcionamento deste Orçamento frente às ações e prioridades do futuro governo. Como 

exemplo, a avaliação dos altos valores atualmente gastos com viagens, com despesas do gabinete do 

Prefeito, com valores exorbitantes para gastos com advogados e a falta de investimentos para 

conservas nas estradas rurais, na área do esporte, entre outros. Somos sabedores que exite prazo 

legal para tal trâmite, e assim, como facilitadores da aprovação do Orçamento 2013 devidamente 

direcionado às prioridades do governo municipal recém-eleito, cujas propostas foram devidamente 

aceitas pela comunidade”. A Presidente da Câmara acolhe a solicitação do Vereador e solicita que 

conste em Ata que: “Quando o Projeto está na pauta ninguém se interessa em analisar, em discutir, e 

deixa o Projeto lá parado, como nós temos um outro Projeto que já está há mais de 6 (seis) meses 

aqui na Casa e não se deu andamento nele. Pede-se prazo de 60 (sessenta) dias, pede-se prazo de 90 

(noventa) dias, a gente vai dando os prazos e os pareceres não vêm e o Projeto não tramita de 

acordo com o que tem tramitar. Eu vou acolher a solicitação porque é justo estar estudando, mas eu 

quero ressaltar essa questão também, que não foi analisado da maneira que deveria ter sido, não se 

deu tanta atenção para o Orçamento, visto que tinham a possibilidade de estarem assumindo a 

Prefeitura no ano de 2013”. Fez ainda uso da palavra o Vereador Carlos Edil F. Fortes. A seguir, a 

Presidente anuncia que o pedido do Vereador Ludgero Bustamante Moreira será primeiramente 

encaminhado à Assessoria Jurídica da Câmara e após emissão de Parecer Jurídico serão tomadas as 

devidas providências. Projeto de Lei nº 31/2012: após leitura dos Pareceres das Comissões, as 

Emendas propostas pelo Parecer da Comissão Especial são colocadas em discussão, onde fizeram 

uso da palavra os Vereadores Carlos Edil F. Fortes, Luiz Eduardo Ribeiro Bento, Ludgero 

Bustamante Moreira, José Alaor Ribeiro Martins e Sebastião Franklin Ribeiro. Em seguida, as 

Emendas são colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade pelos Vereadores. A seguir, 

o Projeto, já com as Emendas, é colocado em 1ª discussão, onde a Vereadora Flávia Pessôa de 

Oliveira solicita que conste em Ata que: “As informações verdadeiras sobre os obstáculos criados 

pela atual oposição política para impedir ou atrasar a instalação das indústrias em nosso Município. 

Acácio e Claret, após tomarem conhecimento da intenção da indústria Polpack de ampliar suas 



atividades, convidaram seus proprietários a trazerem para Passa-Quatro o seu novo empreendimento 

gerador de 120 empregos formais e mais de um milhão e seiscentos mil reais de retorno em 

impostos para o Município. Na época, a vizinha cidade de Itanhandu também convidou os donos da 

empresa a se instalarem lá e ofereceu todos os incentivos possíveis para que a Polpack instalasse 

naquele Município o novo empreendimento, mas Passa-Quatro foi escolhida para sediar as novas 

instalações da empresa. A partir daí o Município iniciou os procedimentos para garantir os 

incentivos que a Lei permite. Muito trabalho teve que ser feito. Pesquisa de terreno, avaliações de 

preços, trâmites administrativos, enfim, todos os procedimentos comumente utilizados pelo Poder 

Público foram realizados. Foram utilizados procedimentos idênticos aos já praticados pela 

Administração Municipal quando da vinda da fábrica de lustres Balugart para o nosso Município. 

Isso porque, naquela ocasião, a prefeitura respondeu a 4 ações judiciais e venceu todas elas. Ou 

seja, a Justiça confirmou que o procedimento realizado pelo Município estava correto. Mesmo 

assim, o Ministério Público, mais uma vez, processou a Administração pedindo a anulação dos atos 

já realizados. A Prefeitura, diante de tantos questionamentos, mesmo sabendo de suas reais chances 

de êxito final na ação judicial intentada, resolveu reiniciar todo o procedimento para suprir todas as 

alegações contidas na ação judicial, que foi fruto de uma liminar, que foi revogada com um decreto. 

Foi-se feito um decreto, entrou-se com uma ação, a Prefeitura anulou aquele decreto e voltou à 

estaca zero. Então ela optou por repetir todo o procedimento e também para convencimento dos 

vereadores a votarem o projeto de doação do terreno para a indústria que seria a próxima fase a ser 

vencida. Não houve erro da Administação. O procedimento utilizado foi confirmado pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais por 4 vezes e certamente não seria diferente desta vez. 

Recomeçou-se o procedimento para evitar as desculpas e não adiantou. Para ser mais fiel ainda a 

verdade, temos que admitir: houve sim um erro: a dotação orçamentária aprovada por lei em 30 de 

dezembro de 2011, para aquisição do terreno para a indústria estava errada. E isso quem mexe com 

a dotação orçamentária não é o prefeito, é o contador da Prefeitura. Agora fica a pergunta que não 

quer calar: seria incompetência da Administação Pública? Ou foi um erro mesmo que aconteceu? 

Ou agiram de má-fé? Por fim, os vereadores realmente aprovaram o projeto de lei que abre crédito 

especial para a compra de terreno, depois de 3 meses, mas para isso exigiram que enviassem o 

projeto de criação do distrito industrial, que é de competência do Prefeito e não da Câmara. Mais 

uma vez foi atendido o pedido dos vereadores”. O Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita 

que conste em Ata que: “Estes são os fatos que a Senhora está colocando”. Fez ainda uso da palavra 

o Vereador Carlos Edil F. Fortes. A Presidente solicita ainda que conste em Ata que: “o erro da 

dotação orçamentária existiu, sim”. Em seguida, o Projeto é colocado em 1ª votação, sendo 

aprovado por unanimidade pelos Vereadores. Projeto de Lei nº 32/2012: após leitura do Parecer, o 

Projeto é colocado em 1ª discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores João Carlos Ribeiro, 



Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. A seguir, a Presidente anuncia que, de 

acordo com o inciso VII do Artigo 35 do Regimento Interno, o Projeto será retirado da Ordem do 

Dia e remetido ao Executivo para verificar se há interesse em inserir a “pecuária” na estrutura da 

referida Secretaria. Projeto de Lei nº 33/2012: após leitura do Parecer, as Emendas propostas pelo 

Parecer são colocadas em discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade pelos Vereadores. 

A seguir, o Projeto, já com as Emendas, é colocado em 1ª discussão, onde fez uso da palavra o 

Vereador Carlos Edil F. Fortes. Em seguida, o Projeto, já com as Emendas, é colocado em 1ª 

votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores. Projeto de Lei Complementar nº 

2/2012: é colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores. 

Projeto de Lei Complementar nº 3/2012: é colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por 

unanimidade pelos Vereadores. Projeto de Lei nº 30/2012: é colocado em 2ª discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores. E nada mais havendo a tratar, às vinte e uma 

horas e vinte 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 sexto dia do mês de outubro de dois mil e doze.  

 


