
ATA DA 1ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO  1º  PERÍODO  DA  1ª  SESSÃO  DA 17ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA-QUATRO – MG.

A

os vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze, na sede própria da Câmara Municipal, à 

hora regimental, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária, dirigida pela Presidente Vereadora Mônica 

Ribeiro  Mota,  presentes  os  Vereadores:  Aldo  Pietro  Giuseppe  Greco,  Edson  Rodrigues,  Elói 

Martins Ferreira, Everton de Oliveira Barbosa, Flávia Pessôa de Oliveira, Leonardo da Vinci Nobre, 

Marco Antonio Torres e Sérgio Kennedy Sales. Constatando quorum regimental, a Presidente, sob a 

proteção de Deus, declara aberta a presente Reunião e solicita ao Secretário que proceda à leitura do 

Expediente relativo à presente Reunião.  Correspondência Recebida do Prefeito: P  rojeto de Lei n  º   

1/201  3  :   Que  autoriza  a  concessão  de  subvenção,  contribuição  ou  auxílio  às  instituições  que 

menciona, no exercício 2013; revoga a Lei Municipal nº 1922 e dá outras providências. Dando 

prosseguimento à Reunião, a Presidente anuncia a Ordem do Dia, encaminhando o Projeto de Lei à 

Comissão Especial,  formada pelos Vereadores Edson Rodrigues,  Everton de Oliveira Barbosa e 

Sérgio Kennedy Sales. Em seguida, o Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita que conste em Ata 

seu pedido à Comissão Especial de inclusão do Projeto Brasil Nota 10 no referido Projeto de Lei, 

uma vez  que  o mesmo foi  esquecido e  merece  o repasse  da  Prefeitura  tanto  quanto  as  outras  

entidades. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que conste em Ata seu pedido à Comissão 

Especial  de que busque informações por escrito sobre o motivo da não inclusão do Projeto Brasil  

Nota 10 no referido Projeto de Lei. A Vereadora solicita ainda que conste em Ata que a Escola de 

Cordas Clássicas está no Projeto de subvenção, mas não consta no Orçamento e que “não é intuito 

de ninguém atrapalhar entidade nenhuma, mas a gente merece as informações para aprovar um 

projeto que vá satisfazer as entidades.” O Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita ainda que 

conste em Ata “este Projeto venha acompanhado de Parecer Jurídico da Prefeitura, de preferência 

do Dr. Hilton, para nos resguardar acerca da legalidade no acréscimo da Escola de Cordas Clássicas 

e também do Projeto Brasil Nota 10”. O Vereador Edson Rodrigues solicita a seguinte constatação 

em Ata: “Eu, fazendo parte da Comissão, serei o mais rápido possível, pois as entidades não podem 

ser pecadas por um erro profissional. Não estou aqui para falar quem errou, nem compete a mim. A 

minha preocupação é que hoje já é dia 29, o mês está acabando e todas as entidades sobrevivem de 

repasse.  Para  que  a  Contabilidade  faça  os  devido  empenhos,  precisa  ter  a  autorização  do 

Legislativo,  porque  o  que  foi  orçado  está  divergente  da  Lei.  Não adianta  colocar  vinte,  trinta 

instituições, só para embelezar o Orçamento Público. Eu serei um Vereador que, à medida que o 



Executivo solicitar que inclua na Lei que autoriza concessão de subvenções, ele traga também a 

fonte  da  receita.  Vamos  parar  de querer  agradar  entidades  somente  com dotação orçamentária. 

Vamos,  a  partir  dessa  Legislatura,  procurar  ser  bem  coerentes com  as  entidades  que  serão 

beneficiadas e sermos participativos também na elaboração do Orçamento. Será que as divisões 

estão corretas de acordo com a necessidade de cada uma? Será que uma está ganhando bastante e 

outra que precisa ganhar? Temos que analisar, tanto é para que não ocorra divergência: aprova uma 

coisa no Orçamento, passam dez dias e o Executivo equivocadamente manda uma Lei com outros 

valores. Estranho, mas foi aprovada e para ser revogada precisa da autorização de nós Vereadores. 

Por  isso que eu peço,  o  mais  rápido possível,  que a  Comissão e  o Executivo agilizem nossos 

pedidos”. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita ainda à Comissão Especial que  analise, 

junto ao Executivo, a possibilidade de inclusão  da Casa de Recuperação Divina Providência no 

Projeto de subvenção. O Vereador Marco Antonio Torres solicita que conste em Ata que gostaria de 

reforçar o pedido da Vereadora Flávia  Pessôa de Oliveira para inclusão da Casa de Recuperação 

Divina  Providência  na  Lei  e  reforçar  também as  palavras  do  Vereador  Edson  Rodrigues:  “Eu 

também penso que teria que ser feito um estudo mais aprofundado na questão do benefício a cada 

entidade. Que elas apresentassem o trabalho que desenvolvem, o trabalho social, que é importante, e 

daí fazer um orçamento baseado num estudo também nosso. Não nós chegarmos aqui e aprovarmos 

valores que nós não temos conhecimento”.  Fizeram ainda uso da palavra os Vereadores Sérgio 

Kennedy Sales e Flávia Pessôa de Oliveira. E nada mais havendo a tratar, às vinte horas e vinte e 

cinco minutos, a Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Mônica Ribeiro Mota, declara encerrada a 

presente Reunião.  E eu, Vereador  Sérgio Kennedy Sales, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que 

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

ao  vigésimo  nono dia  do  mês  de  janeiro  de  dois  mil  e  treze.  Sérgio  Kennedy  

Sales
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