
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 11º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA-QUATRO – MG. 

 

Aos seis dias do mês de novembro 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, Luiz Eduardo Ribeiro Bento e Sebastião Franklin Ribeiro. Deixou de comparecer, 

com a ausência justificada, o Vereador Ludgero Bustamante Moreira. 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: Mensagem nº 1/2012: Apresenta Substitutivo ao Projeto de Lei nº 32/2012, que dispõe 

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

administrativa e dá outras providências. Projeto de Lei nº 34/2012: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal receber terreno urbano em doação e dá outras providências. Ofícios nº 237 a nº 240/2012 

e nº 248/2012: respondem ofícios anteriores. Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício P/nº 

32/2012: envia Requerimento. Ofício nº 33/2012: solicitação faz. Correspondência Recebida de 

Diversos: Ofício nº 97/2012, do Juiz de Direito, Dr. Fábio Roberto Caruso de Carvalho: 

possibilidade de contratação emergencial. Ofício nº 143/2012, do Juiz de Direito da Comarca de 

Itamonte: solicitação faz. Correspondência Expedida para Diversos: Ofício nº 109/2012: envia 

Indicação à CEMIG São Lourenço. Em seguida, a Presidente solicita ao Secretário que faça a 

leitura dos Requerimentos dos Senhores Taiguara Rocha Monteiro e Edson Rodrigues, solicitando o 

uso da Tribuna Livre da Câmara para explanar, respectivamente, acerca de Serviço de Utilidade 

Pública a ser implantado na cidade e explicações referentes à criação de dotação orçamentária para 

compra do terreno destinado ao Pólo Industrial no Pé-do-Morro. Encerrada a palavra dos oradores 

na Tribuna Livre, passou-se à apresentação de projetos, moções, requerimentos e indicações, onde 

foram apresentados: Pelos Vereadores João Batista de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre e Luiz 

Eduardo Ribeiro Bento: Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2012: Que concede o título de Cidadão 

Honorário do Município de Passa-Quatro ao Senhor Élcio da Gama Aparecido. Pelos Vereadores 

Carlos Edil F. Fortes, Flávia Pessôa de Oliveira, João Batista de Oliveira, José Alaor Ribeiro 

Martins, Leonardo da Vinci Nobre e Luiz Eduardo Ribeiro Bento: Moção nº 25/2012: Moção de 

Pesar aos familiares do Sr. Israel Sarmento da Motta. Pelos 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: Moção nº 

26/2012: Moção de cumprimentos e elogio ao  Juiz de Direito, Dr. Fábio Roberto Caruso de 

Carvalho, com cópia aos Presidentes do TJMG e do TRE-MG.  As Moções foram colocadas em 

votação e aprovadas por unanimidade pelos Vereadores presentes.  Pelos Vereadores Carlos Edil F. 

Fortes, João Batista de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre e Luiz Eduardo Ribeiro Bento: 

Requerimento nº 57/2012: solicita ao Executivo informações diversas, salientando que parte das 

informações já foram respondidas no expediente da presente Reunião. Indicação nº 18/2012: solicita 

ao Executivo e ao DER-MG colocação de quebras-molas na Rodovia MG/158. Indicação nº 

19/2012: solicita ao Executivo obras e serviços de reparos em ponte do bairro do Quilombo. Em 

seguida, a Presidente anuncia a Ordem do Dia:  Projeto de  Lei nº 34/2012 e Substitutivo ao Projeto 

de Lei nº 32/2012: são encaminhados às Comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 

5/2012: é encaminhado à Comissão de Mérito Comunitário, formada pelos Vereadores Carlos Edil 

F. Fortes, João Carlos Ribeiro e Ludgero Bustamante Moreira. Projeto de Lei nº 27/2012: após 

leitura do Parecer Jurídico, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde fez uso da palavra o 

Vereador Carlos Edil F. Fortes, que pede e obtém Vista do Projeto. Projeto de Lei nº 31/2012: é 

colocado em 2ª discussão, onde a Presidente, Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, passa a palavra 

ao Vice-Presidente e faz uso da palavra. Em seguida, solicita a seguinte constatação em Ata: “O 

primeiro projeto que entrou no dia 26 de dezembro de 2011 foi aprovado no dia 28 de dezembro de 

2011. Era o projeto de abertura de crédito especial. Esse projeto não pode ser utilizado por não 

conter na rubrica criada a necessária previsão da fonte de receita, de acordo com a nova legislação 

aplicável da contabilidade pública. Esse primeiro projeto de abertura de crédito não pode ser 

utilizado por conta desse problema que houve, com a comprovação disso na tribuna, pela explicação 

do contador da Prefeitura. Como ele não pode ser utilizado, a Prefeitura mandou um outro projeto 

de abertura de crédito, pois passou de 2011 para 2012. A Prefeitura retornou com esse projeto de 

abertura de crédito especial no início de 2012 e o trâmite de desapropriação continuou em 

andamento. Todos os projetos de abertura de crédito especial que foram mandados para essa 

Câmara estavam de acordo com o PPA e com a LDO. Então, a Prefeitura não mandou projeto 

nenhum errado. Foi enviado, com as avaliações de terreno, constatando que o projeto estava de 

acordo com o PPA e a LDO. Foi comprovada também que a compra deste terreno não afetaria o 

IMSS, que foi um questionamento feito por um vereador desta Casa Legislativa e esse ofício foi 

respondido pelo Presidente do IMSS. Todas as reivindicações de informações que foram feitas 

foram atendidas. Nesse meio tempo, a Câmara recebeu uma Recomendação do Ministério Público, 

para os vereadores se absterem de votar projeto de doação. Só que o projeto que estava em trâmite 

nesta Casa não era o de doação do terreno, era o de abertura de crédito. Gostaria aqui de fazer a 



leitura de uma parte da analíse jurídica feita pelo assessor desta Casa: “Assim, desde que o Poder 

Executivo comprove que a proposição encontra compatibilidade com o PPA e a LDO não se 

observa inconstitucionalidade na mesma. Ao final, resta analisar a Recomendação nº 2 de 21 de 

junho de 2012, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. De início é importante registrar 

que a Recomendação não tem o condão de vincular a atuação do Poder Público. Neste sentido é a 

lição de estudo do próprio Ministério Público de Minas Gerais”. Aqui ele faz várias citações, e 

como é grande, vou ler a conclusão: “Se a Recomendação do Ministério Público visa impedir a 

doação do imóvel e sequer estamos diante do Projeto de Lei específico para tal”. Essa 

recomendação, naquele exato momento, não teve efeito nenhum para esta Câmara. Ela só atrasou 

um pouco mais a votação desse projeto. Em reunião com os vereadores e com os empresários 

interessados nesse assunto, que houve aqui na Câmara, ficou acordado que a Prefeitura reveria seus 

atos no que diz respeito à desapropriação por decreto. Isso porque ela tinha uma liminar na Justiça.  

Ressalto aqui que essa recomendação não tinha nada a ver com o projeto que estava em trâmite 

nesta Casa. E afirmo mais uma vez: esse segundo projeto de abertura de crédito não estava errado. 

E temos todas as análises jurídicas aqui nesta Casa de Leis para comprovar isso. Por fim, após todas 

as discussões, foi enviado pelo Executivo o último projeto de abertura de crédito, que é esse que já 

foi aprovado. Mesma coisa: de acordo com o PPA, de acordo com a LDO... E enviado também, 

como combinado, o  projeto do distrito industrial. Parece cansativo mas é bom que se explique para 

que as pessoas entendam porque foi dito por aí, em campanha eleitoral, que a Prefeitura mandou 

três vezes o projeto errado. Não tem nenhuma análise jurídica nesta Casa que comprove o erro 

desse Projeto. Fui suscitada, por ouvir na rádio, em campanha eleitoral, que a Prefeitura havia 

mandado projeto errado. Procurei as informações na Prefeitura Municipal e as obtive. Se falei que 

houve erro de dotação, quero aqui me retratar e falar que talvez as palavras que eu tenha usado aqui, 

de erro de dotação orçamentária, não tenham sido corretas. Então eu me retrato neste sentido. Mas 

eu fico muito feliz porque após ouvir a tribuna, eu tive mais certeza de que esse projeto nunca 

esteve errado. Essa foi a maior comprovação que eu tive hoje. Isso me deixa muito mais calma, 

porque eu sei que amanhã essa gravação vai estar chegando em todas as casas daqui desta cidade 

comprovando que os projetos não estavam errados. E por fim hoje nós estaremos discutindo e 

aprovando o projeto do distrito industrial que certamente ficará para o próximo prefeito decidir o 

que vai fazer, onde vai comprar, como vai doar...”. Fez ainda uso da palavra o Vereador Luiz 

Eduardo Ribeiro Bento. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que conste em Ata que: 

“Todos os passos para a concretização da doação desse terreno primeiramente começam com a 

abertura de crédito especial. Entrou o primeiro, foi votado e foi aprovado. Essa dotação não serviu 

porque não estava de acordo com a legislação da contabilidade que ia ser aplicado agora a partir de 

2012. Isso foi entendido. Mandou-se outro projeto. Todos sabem aqui nessa Casa que nós 



recebemos recomendação para se abster de votar qualquer projeto de doação. Mas por que que não 

foi votada a abertura de crédito com mais agilidade? Sendo que era a intenção do Prefeito atual em 

doar esse terreno o mais rápido possível. Porque essa fábrica já poderia até estar sendo montada ou 

já montada e começasse a gerar os empregos a partir de 2013. Foi um ano de discussão do mesmo 

projeto de abertura de crédito. A recomendação que foi feita não interferia nesse projeto de abertura 

de crédito especial e essa abertura de crédito especial e o projeto de abertura de crédito especial foi 

enrolado por um ano”. O Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento solicita a seguinte constatação em 

Ata: “Senhora Presidente, a Senhora colocou as palavras e a visão da Senhora. Nós aprovamos o 

Projeto no fim do ano e não pode ser concretizado porque entrou essa normativa. O segundo Projeto 

de abertura de crédito especial foi aprovado na Câmara Municipal por todos os Vereadores. E eu 

não recebi Recomendação de Promotoria nenhuma para não votar projeto nenhum, não. Eu não 

recebi e não votei por isso. O projeto da dotação orçamentária foi aprovado. O Prefeito decretou que 

criasse o Distrito Industrial de Passa-Quatro e aí que é o problema. O problema não é dos 

Vereadores, entendam bem. O Prefeito baixou um decreto criando o Distrito Industrial de Passa-

Quatro e quando esse Projeto chegou no conhecimento do Poder Judiciário houve-se uma liminar 

recomendando que não se pagasse o terreno. Essa é a realidade. Nós não enrolamos nada. O Projeto 

de Lei que derrubava essa liminar entrou nesta Casa Legislativa no dia 18 de setembro de 2012 . 

Nenhum Vereador aqui enrolou nada e nenhum Vereador aqui está tentando atravancar o progresso 

da cidade”. Fizeram ainda uso da palavra os Vereadores Flávia Pessôa de Oliveira, Leonardo da 

Vinci Nobre e Carlos Edil F. Fortes. Em seguida, o Projeto é colocado em 2ª votação, sendo 

aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 33/2012: é colocado em 2ª 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. E nada mais 

havendo a tratar, às vinte e duas horas e quinze 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 sexto dia do mês de 

novembro de dois mil e doze.  

 


