
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º 

PERÍODO  DA  1ª  SESSÃO  DA  17ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA-QUATRO – MG.

Aos dezenove dias do mês de março de dois 

mil  e  treze,  na sede própria  da Câmara Municipal,  à  hora  regimental,  foi  aberta  a  2ª  Reunião 

Ordinária, 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 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 do Prefeito: Ofício nº 79/2013: solicita indicação de um titular e de um 

suplente  representantes  do  Poder  Legislativo  no  Conselho  Municipal  de  Esportes.  Ofício  nº 

99/2013: encaminha resposta às Indicações e Requerimentos. Mensagem nº 1/2013: comunica Veto 

Parcial ao Projeto de Lei nº 2/2013. Mensagem nº 2/2013: Apresenta Substitutivo ao Projeto de Lei 

nº 3/2013, que dispõe sobre a criação de seis vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem e duas 

para o cargo de Enfermeiro e dá outras  providências.  Projeto de Lei Complementar nº 1/2013: 

Altera a Lei Complementar Municipal n˚ 20, de 6 de novembro de 1997, que cria o Conselho 

Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA de Passa-Quatro e dá outras 

providências.  Correspondência  Expedida  para  Prefeito: Ofício  P/nº  8/2013:  envia 

Indicação/Requerimento.  Ofício  P/nº  9/2013:  solicita  a  composição  de  todos  os  Conselhos 

Municipais. Ofício P/nº 10/2013: encaminha resposta à solicitação.  Correspondência Recebida de 

Diversos: Requerimento do Sr. Paulo Roberto Villarreal solicitando cópia de documentação relativa 

à  CPI  da  Policlínica,  instaurada  em  2011.  Ofício  nº  128/2013,  do  Conselho  Tutelar:  presta 

informação e solicita providências.  Correspondência Expedida para Diversos: Ofícios nº 29 e nº 

30/2013: enviam Moção de Pesar aos familiares da  Sra. Maria de Jesus e da Sra. Iraci Amorim de 

Luca. Ofício nº 31/2013: envia o Requerimento nº 7/2013 ao Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra 

Brandão de Azevedo. Ofício nº 32/2013: envia Indicações ao DER-MG. Ofício nº 33/2013: informa 

o Sr. Roberto Luiz Ribeiro que houve indeferimento do pedido formulado referente à reintegração 

ao cargo de Secretário Executivo e encaminha Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Câmara. 

Dando  prosseguimento  à  Reunião,  a  Presidente  solicita  ao  Secretário  que  faça  a  leitura  do 

Requerimento  do Sr.  Ruy Madueno Silva,  solicitando o uso da Tribuna Livre  da Câmara  para 

explanar  sobre Projeto de Esporte,  Cultura  e  Educação para  os  pré-adolescentes  do Município. 



Encerrada  a  palavra  dos  oradores  na  Tribuna,  passou-se  à  apresentação  de  Projetos,  Moções, 

Requerimentos  e  Indicações,  onde  foram  apresentados:  Pelo  Vereador  Marco  Antonio  Torres: 

Projeto de Lei nº 9/2013: Dispõe sobre os meios de publicidade no município de Passa-Quatro, e dá 

outras  providências.  Pelo  Vereador  Everton  de  Oliveira  Barbosa: Moção nº  5/2013:  Moção de 

Agradecimentos aos Senhores João Carlos Ribeiro e Lucas. Pela Vereadora Mônica Ribeiro Mota: 

Moção nº 6/2013: Moção de Cumprimentos aos Padres Luzair Coelho de Abreu e Joaquim José 

Soares. Pelos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Flávia Pessôa de Oliveira e Marco Antonio 

Torres: Requerimento nº 10/2013: solicita à Secretária Municipal de Saúde informações sobre PSF 

e Pronto Socorro no Município.  Pela Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira: Requerimento verbal 

solicitando à Presidente da Câmara informação oficial sobre transmissão das Reuniões da Câmara 

via rádio. Fizeram uso da palavra a Presidente da Câmara, Vereadora Mônica Ribeiro Mota, e os 

Vereadores Sérgio Kennedy Sales, Elói Martins Ferreira, Flávia Pessôa de Oliveira, Leonardo da 

Vinci Nobre, Edson Rodrigues e Aldo Pietro Giuseppe Greco. O Vereador Sérgio Kennedy Sales 

solicita a seguinte constatação em Ata: “Eu acho importante a questão da rádio porque a gente 

olhando aqui, hoje, não tem dez pessoas na plateia podendo acompanhar o trabalho da Câmara. 

Então torna-se muito pouco difundido. Nós fomos votados, estamos sendo cobrados por uma série 

de  coisas  e  o  pessoal  fica  sem  saber.  Eu  acho  extremamente  importante  a  rádio.  Para  mim 

democracia  é  essencial”.  Pelos  Vereadores  Edson  Rodrigues  e  Leonardo  da  Vinci  Nobre: 

Requerimento nº 11/2013: solicita à Presidente da Câmara o acolhimento do primeiro Suplente de 

Vereador, Sr. Paulo Roberto Villarreal, para observar, acompanhar e relatar processos licitatórios. 

Pela Comissão Permanente de Finanças: Requerimento nº 12/2013: solicita à Presidente da Câmara 

que convoque o Presidente do IMSS para apresentação de Prestação de Contas referente ao ano de 

2012  e  demais  informações  em  Reunião  Extraordinária.  Pelo  Vereador  Everton  de  Oliveira 

Barbosa: Requerimento  nº  13/2013:  solicita  ao Executivo  informações  sobre  bicicletas  a  serem 

distribuídas aos alunos do Município. As Moções e os Requerimentos nº 10, nº 12 e nº 13/2013 

foram colocadas  em votação  e  aprovados  por  unanimidade  pelos  Vereadores.  O Requerimento 

verbal foi acolhido e respondido pela Presidente. À pedido da Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, 

o Requerimento nº 11/2013 foi encaminhado à Assessoria Jurídica da Câmara e entrará na Ordem 

do Dia  da próxima  Reunião.  Pela  Vereadora  Flávia  Pessôa  de Oliveira: Indicação  nº  41/2013: 

encaminha  à  Presidente  da  Câmara  cópia  de  Ofícios  de  Gabinete  enviados  aos  Secretários 

Municipais de Saúde e de Obras. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que conste em Ata 

o texto dos Ofícios: “Ofício nº 1/2013, enviado à Secretária Municipal de Saúde, Sra. Amélia Nair  

Vieira  Borges  Pinto: Pelo  presente,  solicitamos  de  Vossa  Senhoria  as  seguintes  informações:- 

Quantas  unidades  de  PSF  existem no  Município?  -  Todas  estão  em funcionamento?  Em caso 

negativo,  quantas  estão  funcionando?  -  Quantos  Técnicos  de  Enfermagem  de  PSF  foram 



contratados? (Indicar nome e local onde estão lotados) - Há algum técnico de enfermagem de PSF 

trabalhando na Secretaria  Municipal  de Saúde, em outra função?.  Ofício nº 2/2013, enviado ao 

Secretário Municipal de Obras, Sr. Joaquim José Siqueira: Pelo presente, a pedido dos moradores 

da Rua João Carvalho de Brito, no bairro Nova Copacabana, solicito informações sobre o motivo 

pelo  qual  estão  sem água  há  mais  de  10  dias.  Solicito  ainda  normalização,  com urgência,  do 

abastecimento de água”.  Pelos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Edson Rodrigues, Flávia 

Pessôa de Oliveira, Marco Antonio Torres e Sérgio Kennedy Sales: Indicação nº 42/2013: solicita 

ao Executivo colocação de quebra-molas e cancela na Rua Capitão Francisco Motta, continuidade 

de aulas de capoeira em escolas do Município e reativação dos trabalhos de retirada de documentos. 

Pelo Vereador  Sérgio Kennedy Sales: Indicação nº  43/2013:  solicita  ao Executivo  providenciar 

capina da área desde o Pontilhão até o Colégio São Miguel. Pelos Vereadores Everton de Oliveira 

Barbosa  e  Sérgio  Kennedy  Sales: Indicação  nº  44/2013:  solicita  ao  Executivo  providenciar 

construção de guarita no Bairro Mato Dentro. Pelos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Edson 

Rodrigues, Elói Martins Ferreira,  Flávia Pessôa de Oliveira,  Leonardo da Vinci Nobre e Marco 

Antonio Torres: Indicação nº 45/2013: solicita  ao Executivo providenciar  calçamento do Bairro 

Mato Dentro e reforma do asfalto da Rua Francisco de Barros. Indicação nº 46/2013: solicita ao 

Executivo providenciar iluminação de ponto de ônibus do Bairro do Pé do Morro e calçamento. 

Indicação  nº  48/2013:  solicita  ao Executivo  providenciar  troca  do transformador  de energia  do 

Bairro Vila Tereza. Pelos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Edson Rodrigues, Elói Martins 

Ferreira,  Flávia  Pessôa de Oliveira,  Leonardo da Vinci  Nobre,  Marco Antonio  Torres  e  Sérgio 

Kennedy Sales: Indicação nº  47/2013:  solicita  ao Executivo  diversas obras  no Bairro Registro. 

Indicação  nº  49/2013:  solicita  ao  Executivo  providenciar  limpeza  do antigo  Parque Infantil  do 

Bairro Santa Terezinha. O Vereador Elói Martins Ferreira requer que seja encaminhada ao Prefeito 

Municipal solicitação para que as luzes dos postes da Praça da Estação sejam mantidas acesas. 

Pelos Vereadores Edson Rodrigues e Leonardo da Vinci Nobre: Indicação nº 50/2013: solicita ao 

Executivo providenciar reparo da ponte de concreto do Bairro do Quilombo. Indicação nº 51/2013: 

solicita ao Executivo providenciar limpeza de lote no Bairro Rio das Pedras. Pelos Vereadores da 

17ª Legislatura: Indicação nº 52/2013: solicita à Presidente da Câmara que envie Ofício à Polícia 

Militar de São Lourenço para que seja estudada a possibilidade de inclusão de policiais militares do 

sexo feminino no Município de Passa-Quatro.  Pelo Vereador Marco Antonio Torres: Indicação nº 

53/2013: solicita ao Executivo providenciar adequação das rampas de acesso do calçadão da Rua 

Arlindo Luz. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que conste em Ata convite para o I 

Seminário sobre acessibilidade em cidades turísticas, a ser realizado na cidade de São Lourenço, 

para que seja divulgado entre os Vereadores e o Prefeito Municipal. Pelos Vereadores Aldo Pietro 

Giuseppe  Greco  e  Everton  de  Oliveira  Barbosa: Indicação  nº  54/2013:  solicita  ao  Executivo 



providenciar troca do manilhamento de esgoto e placa de trânsito de mão única em trecho da Rua 

Francisco de Barros. Pelo Vereador Everton de Oliveira Barbosa: Indicação nº 55/2013: solicita ao 

Executivo providenciar corte do mato às margens do Rio São Francisco.  Pelos Vereadores Edson 

Rodrigues e Leonardo da Vinci Nobre: Indicação nº 56/2013: solicita ao Executivo providenciar 

reparo na ponte do Bairro Quilombo e melhoria na estrada dentro do Bairro. O Vereador Edson 

Rodrigues solicita a seguinte constatação em Ata: “Em relação à ponte do Quilombo, todo dia eu 

frequento aquele bairro e o pessoal está cobrando, aliás, o pessoal está descendo do ônibus antes de 

passar  a ponte,  com medo.  Eu já  conversei  com o Engenheiro  da Prefeitura e  ele  falou que a 

estrutura  está  excelente.  A questão  não é  a  estrutura,  a  questão  é  a  largura  da  ponte  que  está 

comprometida, a laje. E são só caminhões pesados que transitam lá: caminhão de lenha, eucalipto, 

caminhão leiteiro... A questão é que a estrutura pode estar até boa, mas e a largura? E se a roda de 

um ônibus  cai  ali?  O ônibus  cai  lá  embaixo,  cheio  de  criança.  Todos  os  bairros  têm os  seus 

problemas, mas no caso do Quilombo, nesta ponte, só veículos de passeio podem passar. Eu já fiz  

um requerimento anterior  e até agora nada.  E também a estrada do Quilombo, por dentro,  está 

fechando. De estrada está virando um trilho, além de esgoto a céu aberto, misturado com água de 

mina.  Faz  tempo  que eu fiz  requerimento  e  até  hoje nada.  Quando tem sol  os  moradores  não 

suportam ficar no local. São coisas básicas, mas de grande necessidade para os moradores que todo 

dia transitam na zona rural e que pedem pouco para o Poder Executivo: estrada e água. E mesmo 

assim estão  atravancados”. Em seguida,  a  Presidente anuncia a  Ordem do Dia: Substitutivo ao 

Projeto de Lei nº 3/2013, Projeto de Lei Complementar nº 1/2013 e Projeto de Lei nº 9/2013:  são 

encaminhados às Comissões competentes. O Vereador Marco Antonio Torres solicita dispensa de 

Parecer no Projeto de Lei Complementar nº 1/2013. O pedido de dispensa é colocado em votação, 

sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores. Dispensado o Parecer, o Projeto é colocado em 

1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores. A seguir, a Presidente 

anuncia que,  em atendimento ao Parágrafo único do Artigo 201 do Regimento Interno,  o Veto 

parcial  ao  Projeto  de  Lei  nº  2/2013  foi  encaminhado  à  Comissão  Especial,  formada  pelos 

Vereadores Edson Rodrigues, Everton de Oliveira Barbosa e Sérgio Kennedy Sales, em 12 de março 

de 2013 e que o prazo para apreciação do Veto é 11 de abril. Projeto de Emenda à Lei Orgânica 

Municipal nº 1/2013: é colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos 

Vereadores.  Projeto  de  Lei  nº  5/2013: é  colocado em 2ª  discussão,  onde fez  uso  da palavra  a 

Vereadora  Flávia  Pessôa  de  Oliveira.  Em seguida,  o  Projeto  é  colocado  em 2ª  votação,  sendo 

aprovado por unanimidade pelos Vereadores. Encerrada a Ordem do Dia e passando às Explicações 

Pessoais, a Presidente Mônica Ribeiro Mota comunica que houve Reunião entre ela, o Vereador 

Sérgio Kennedy Sales, o Tenente Cláudio Rodrigues e o Prefeito Municipal e que na ocasião foram 

tratados assuntos como a aplicação da Lei Municipal que proíbe trânsito de bicicletas em calçadas e 



praças, ações para combate às drogas, uso de cinto de segurança e demais assuntos. O Vereador 

Leonardo da Vinci Nobre solicita à Presidente permissão para retirar-se da Reunião, por motivo de 

viagem a trabalho na madrugada seguinte,  no que é atendido. Fizeram ainda uso da palavra os 

Vereadores Sérgio Kennedy Sales, Edson Rodrigues e Everton de Oliveira Barbosa, que solicita a 

seguinte constatação em Ata: “Eu queria saber se nessa Reunião com o Tenente todos os Vereadores 

foram convidados, porque eu fui. Eu acho que se é lei, tinha que ser dentro da Casa de Leis. E outra 

coisa que eu quero deixar claro ao público aqui presente: quando a gente entra com essas Indicações 

e principalmente com esses Requerimentos, não é que a gente está trabalhando contra o Prefeito.  

Estamos  trabalhando  favoráveis  a  ele  sim.  Porque  às  vezes  muita  coisa  é  incompetência  do 

Secretariado e às vezes o Prefeito não está tomando conhecimento. Então eu queria que o Prefeito 

ficasse alerta a isso: que ninguém aqui está querendo o mal dele, estamos todos aqui lutando por 

uma Passa-Quatro melhor. Eu queria deixar isso bem claro: quando a gente faz Requerimento é 

porque a coisa não está andando do jeito que a gente queria que estivesse”. Em seguida, fizeram uso 

da palavra a Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira e os Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, 

Marco Antonio Torres e Elói Martins Ferreira. E nada mais havendo a tratar, às vinte e duas 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 décimo nono dia do mês de março de dois mil e treze. Edson Rodrigues

Leonardo da Vinci Nobre

Elói Martins Ferreira

Flávia Pessôa de Oliveira

Aldo Pietro Giuseppe Greco

Marco Antonio Torres

Everton de Oliveira Barbosa

Mônica Ribeiro Mota

Sérgio Kennedy Sales


