
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 12º 

PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 16ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA-QUATRO – MG. 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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, 

Ludgero Bustamante Moreira e Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Deixou de comparecer, com a 

ausência justificada, o Vereador Leonardo da Vinci Nobre, e sem a ausência justificada, o Vereador 

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 presentes. Em seguida, realizou-se a 

leitura do Expediente: Correspondência Recebida do Prefeito: Projeto de Lei nº 35/2012: Altera a 

denominação do Fundo Municipal de Cultura de Passa-Quatro, criado pela Lei Municipal nº 1647, 

de 13 de dezembro de 2003 e dá outras providências. Projeto de Lei nº 36/2012: Regulamenta a 

Política Municipal de Turismo, instituída pela Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 22, de 28 de 

maio de 2008, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 37/2012: Autoriza a concessão de 

subvenção, contribuição ou auxílio às instituições que menciona, no exercício de 2013 e dá outras 

providências. Projeto de Lei nº 38/2012: Concede desconto sobre o valor do IPTU/2013 e dá outras 

providências. Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício P/nº 35/2012: encaminha resposta à 

solicitação. Ofício P/nº 36/2012: encaminha Lei promulgada. Correspondência Expedida para 

Diversos: Ofícios nº 115 e nº 116/2012: enviam Moções de Pesar. Dando prosseguimento à 

Reunião, a Presidente anuncia a Ordem do Dia, onde o Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento 

solicita dispensa de Parecer nos Projetos de Lei nº 35, nº 36, nº 37 e nº 38/2012. O pedido de 

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

Dispensado o Parecer, o Projeto de Lei nº 35/2012 é colocado em 1ª discussão, onde fizeram uso da 

palavra os Vereadores Carlos Edil F. Fortes, Luiz Eduardo Ribeiro Bento e Ludgero Bustamante 

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

Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 36/2012: é colocado em  1ª discussão, onde o Vereador 

Ludgero Bustamante Moreira faz leitura do Parecer Jurídico, autuando o referido Projeto como 

Projeto de Lei Complementar e não de Lei Ordinária. Em seguida, apresenta Emendas 

Modificativas para que o Projeto seja renumerado como Projeto de Lei Complementar nº 4/2012 e 

que no preâmbulo do referido Projeto conste Lei Complementar. A seguir, o Vereador Ludgero 



Bustamante Moreira pede e obtém, por unanimidade dos Vereadores presentes, dispensa de Parecer 

nas Emendas. As Emendas são colocadas em discussão, onde fez uso da palavra o Vereador Carlos 

Edil F. Fortes. Em seguida, as Emendas são colocadas em votação, sendo aprovadas por 

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

1ª discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Carlos Edil F. Fortes e Luiz Eduardo 

Ribeiro Bento. Em seguida, o Projeto, já com as Emendas, é colocado em 1ª votação, sendo 

aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 37/2012: é colocado em 1ª 

discussão, onde o Vereador Carlos Edil F. Fortes solicita a seguinte constatação em Ata: “Gostaria 

de deixar registrado nos anais da Câmara o meu protesto em relação a essa Administração que 

soube acertar em muitas coisas mas cometeu pequenos equívocos, sobretudo com relação ao 

Instituto Real, deixando-o quase 2 (dois) anos sem receber, quase sem condições de manter o 

Projeto que ajudou a cidade a aumentar o seu ICMS Turístico”. O Vereador Ludgero Bustamante 

Moreira solicita a seguinte constatação: “Em relação ao referido Projeto, logicamente sou favorável, 

não vejo o Projeto como completo, como nós já fizemos no ano passado, no ano retrasado. 

Infelizmente, o Projeto Nota 10 não consta mais uma vez pra receber o que é de direito, legítimo 

dele, moral e ético, colabora com a cidade. Não vejo também a Escola de Cordas Clássicas. 

Acredito que os valores colocados aí para algumas instituições, como o Lar dos Velhinhos, Lar 

Esperança e Amor, podem ser revistos, para mais”. Em seguida, o Projeto é colocado em 1ª votação, 

sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 38/2012: é colocado 

em 1ª discussão, onde fez uso da palavra o Vereador Luiz Eduardo Ribeiro Bento. Em seguida, o 

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

Projeto Decreto Legislativo nº 5/2012: após leitura do Parecer da Comissão Especial, o Projeto é 

colocado em 1ª e única discussão, onde fez uso da palavra o Vereador Carlos Edil F. Fortes. Em 

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

Vereadores presentes. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 32/2012:  após leitura do Parecer da 

Comissão Especial, o Vereador Ludgero Bustamante Moreira solicita que conste em Ata que: “Nós 

poderíamos fazer duas coisas: nós poderíamos estar não apresentando este Parecer, colocando o 

projeto em votação, aprovando-o de forma errada, se os Vereadores quisessem, e ia ter problema lá 

na frente porque na verdade quando o Executivo encaminhou novamente o Projeto apenas mudando 

a palavra “pecuária” ele piorou o projeto porque ele criou a palavra pecuária e não colocou a parte 

da estrutura da pecuária no projeto”. Fizeram ainda uso da palavra os Vereadores Luiz Eduardo 

Ribeiro Bento, Carlos Edil F. Fortes e João Carlos Ribeiro. Em seguida, o Projeto é colocado em 1ª  

votação, sendo reprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes.  Projeto de Lei nº 34/2012: 

após leitura do Parecer da Comissão Especial, o Projeto é colocado em 1ª discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 27/2012: é colocado 



em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. E nada 

mais havendo a tratar, às vinte e uma horas e vinte minutos, a Presidente da Mesa Diretora, 

Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, declara encerrada a presente Reunião, comunicando aos 

Vereadores que a próxima Reunião Ordinária será na próxima terça-feira, dia 11/12/2012. 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 

dezembro de dois mil e doze.  


