
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO DA 4ª SESSÃO DA 14ª

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO – MG.

Aos nove dias do mês de março de dois mil e quatro, na sede própria da Câmara

Municipal, à hora regimental, foi aberta a 2ª Reunião Ordinária, dirigida pelo

Presidente Vereador Antonio Claret Mota Esteves, presentes os Vereadores:

Giocondo Mendes Greca, José Alaor Ribeiro Martins, José da Conceição Pereira,

Pedro Caetano Ferreira, Pedro Ribeiro Mota, Sebastião Franklin Ribeiro, Sérgio

Siqueira, Walter Siqueira Filho e Wenceslau da Mata. Deixou de comparecer, com

ausência justificada, o Vereador Felisberto Silva do Nascimento. Constatando

quorum regimental, o Presidente, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente

Reunião e solicita ao Secretário que proceda a leitura da Ata anterior. Após a leitura,

fez uso da palavra o Vereador Walter Siqueira Filho. Em seguida, a Ata é colocada

em votação, sendo aprovada e subscrita pelos Vereadores presentes, ficando

registrada a abstenção do Vereador Pedro Caetano Ferreira. Em seguida,

realizou-se a Leitura do Expediente: Correspondência Recebida do Prefeito:

Ofício nº 037/2004: solicita devolução de enceradeira. Ofício nº 038/2004:

encaminha cópia da Prestação de Contas referente ao Convênio nº 003/2003 do

Sindicato Rural de Passa Quatro. Ofício nº 039/2004: solicita retirada do Projeto de

Lei nº 012/2004. Ofício nº 044/2004: solicita a reconsideração do Projeto de Lei nº

012/2004. Ofício nº 045/2004: solicita informação. Ofício nº 046/2004: responde a

requerimento do Vereador José da Conceição Pereira. Projeto de Lei nº 013/2004:

“Que autoriza o Executivo Municipal a viabilizar contrato firmado entre a ‘Caixa

Escolar da Escola Municipal do Futuro’ e a UNIMED e contém outras providências”.

Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício nº 8/2004: envia Requerimento.

Ofício nº012/2004: envia Indicação. Correspondência Expedida para Diversos:

Ofício nº 9/2004: envia Indicação à Secretaria Municipal de Turismo. Ofício nº

10/2004: envia Requerimento à Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Meio

Ambiente. Ofício nº 11/2004: envia Indicação à Secretaria Municipal de Saúde. 

Ofício nº 13/2004: envia Indicação ao Governador do Estado, Aécio Neves da

Cunha. Ofício nº 14/2004: envia Moção de Pesar aos familiares do Senhor Waldir



Moraes. Ofício nº 15/2004: envia Moção de Pesar aos familiares do Senhor José

Francisco de Lima. Ofício nº 16/2004: envia Moção de Pesar aos familiares do

Senhor Benedito Dias do Nascimento. Ofício nº 17/2004: envia Moção de

Parabenização ao Diretor Técnico da CBTU, Aloísio Marcos Vasconcelos.  Ofício nº

18/2004: envia Moção de Parabenização ao Presidente da Cia. Vale do Rio Doce,

Roger Agnelli. Ofício nº 19/2004: envia Moção de Parabenização ao Presidente da

ABPF, Regional Cruzeiro, Jorge Luiz Sanches.  Comentando o expediente em

apreciação, fez uso da palavra o Vereador Wenceslau da Mata.    Dando

prosseguimento à Reunião, o Presidente passa à apresentação de Indicações,

Requerimentos, Projetos e Moções, onde foram apresentados: Pelo Vereador

Wenceslau da Mata: Indicação nº 12/2004 ao Secretário Municipal de Obras, para

que providencie a colocação de cascalho em trecho da estrada do Bairro Quilombo

e a conservação, limpeza e esgoto das estradas do bairro. Indicação nº 13/2004 à

Secretária Municipal de Saúde, para que providencie tratamento e análise

bacteriológica da água fornecida ao Bairro Quilombo e limpeza temporária na caixa

d’água. Requerimento nº04/2004 à Secretária Municipal de Saúde, solicitando

informações sobre as providências tomadas em relação à água e previsão para

reabertura das fontes interditadas. Requerimento nº 05/2004 ao Prefeito Municipal,

solicitando providências efetivas com relação ao recolhimento de animais soltos na

cidade. Requerimento nº 06/2004 à Secretaria do Bem Estar Social e Meio

Ambiente e CODEMA, solicitando elaboração de normas de procedimento,

reaproveitamento, disposição final, reciclagem e outras formas de processamento

de lâmpadas, pilhas e baterias usadas no Município. Pelo Vereador Sebastião

Franklin Ribeiro: Indicação nº 14/2004 ao Secretário Municipal de Obras, solicitando

o calçamento da Rua André Mota, no Bairro Copacabana. Indicação nº 15/2004 ao

Secretário Municipal de Obras, solicitando o calçamento da Rua Coronel Olímpio de

Almeida, no Centro. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Walter Siqueira

Filho.  A seguir, o Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 013/2004:

é encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças,

Educação, Cultura, Esporte e Turismo e de Saúde e Assistência Social. Projeto de

Lei nº 007/2004: o Parecer das Comissões é lido e colocado, com suas emendas,



em regime de 1ª discussão e votação, sendo aprovado com 08 (oito) votos

favoráveis e 01 (uma) abstenção, do Vereador Wenceslau da Mata. Em seguida, o

Projeto, juntamente com as emendas, é colocado em 1ª discussão e votação, sendo

aprovado com 08 (oito) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção, do Vereador

Wenceslau da Mata. Projeto de Lei nº 009/2004: após leitura do Parecer, o projeto é

colocado em 1ª discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Giocondo

Mendes Greca, Wenceslau da Mata, Antonio Claret Mota Esteves e José da

Conceição Pereira. Em seguida, o Projeto, juntamente com o Parecer, é colocado

em regime de 1ª votação, recebendo aprovação unânime. Projeto de Lei nº

010/2004: após leitura dos Pareceres, é colocado em 1ª discussão e votação,

sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 012/2004: após leitura do

Parecer, fizeram uso da palavra os Vereadores Giocondo Mendes Greca e Sérgio

Siqueira. O Vereador Sérgio Siqueira pede e obtém Vista do referido Projeto. Em

seguida, fez uso da palavra o Vereador Wenceslau da Mata. Projeto de Lei nº

002/2004: é colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade

pelos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 005/2004: é colocado em 2ª

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores

presentes. Projeto de Lei nº 006/2004: é colocado em 2ª discussão e votação,

sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Encerrada a Ordem

do Dia e passando aos Comentários Finais, fez uso da palavra o Vereador

Wenceslau da Mata, que pede a seguinte

Constatação em Ata: “Nesses dias, tenho sido procurado por várias pessoas da

comunidade, que vêm me dizer que o local escolhido pelo Senhor Prefeito para a

edificação do Velório Municipal não parece ser o local mais adequado. Argumentam

que ali é uma área central da cidade, prolongamento de um espaço que abriga

várias manifestações e comemorações municipais durante o ano, como os desfiles

de 7 de setembro, retretas, Quermesses, Semana Santa, Corpus Christi, Carnaval,

Comemorações de Final de ano, sem espaço para estacionamentos e sobretudo,

por ficar anexo  ao prédio da administração pública. Sabemos que a escolha do

local é um ato discricionário do Senhor Prefeito, mas me sinto no dever de fazer

esse alerta, nesta Casa, a pedido dessas pessoas que me procuraram. Inclusive



esse assunto deveria ter sido amplamente divulgado, discutido e decidido junto com

a sociedade, conforme prevê o Estatuto da Cidade. Dizer que, quando da votação

para abertura do Crédito Especial, nenhum Vereador questionou o local, não vai

resolver o problema que a população está vendo e nos alertando. Precisamos ter

humildade suficiente para aceitar aquilo que não fomos capazes de ver na época e

que agora temos a oportunidade de corrigir. Como já disse em minhas

considerações finais, na Reunião passada, conto com o bom senso dos líderes da

situação, para conversarem com o Senhor Prefeito a respeito, enquanto há tempo.

Fica aí minha sugestão “. E nada mais havendo a tratar, às 21:35h, o Presidente da

Mesa Diretora Antonio Claret Mota Esteves declara encerrada a presente Reunião.

E eu, Vereador __________________, 2º Secretário, lavrei a presente Ata que

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

Moreira Cancela, ao nono dia do mês de março de dois mil e quatro”.


