
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 5º 

PERÍODO  DA  1ª  SESSÃO  DA  17ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA-QUATRO – MG.

Aos sete  dias  do mês de maio de dois  mil  e 

treze, na sede própria da Câmara Municipal, à hora regimental, foi aberta a 1ª Reunião Ordinária, 

dirigida  pela  Presidente  Vereadora  Mônica  Ribeiro  Mota,  presentes  os  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. Deixou de comparecer, com a ausência 

justificada, o Vereador Everton de Oliveira Barbosa. 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, 

ficando registrada a abstenção do Vereador Leonardo da Vinci Nobre.  Em seguida, realizou-se a 

leitura do Expediente:  Correspondência Recebida do Prefeito: Projeto de Lei nº 13/2013: Cria o 

Fundo Municipal de Esportes – FME e dá outras providências. Projeto de Lei nº 15/2013: Dispõe 

sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e arts. 106 e 107 da 

Lei Orgânica Municipal,  e dá outras providências.  Projeto de Lei nº 16/2013: Que acrescenta à 

redação da Lei nº 1924/2013, de 4 de fevereiro de 2013, outras entidades que atuam na área social 

do Município para receber auxílio financeiro para o desenvolvimento de suas atividades e, para tal 

fim, abre crédito adicional especial com a anulação parcial de dotação orçamentária. Foi verificado 

erro material no Projeto, por faltar assinatura do Prefeito Municipal, ficando acertado que o Projeto 

será retirado e posteriormente será enviado um Substitutivo.  Projeto de Emenda à Lei Orgânica 

Municipal nº 2/2013: Altera o art. 107 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre as contratações 

por  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público.  Mensagem nº  3/2013: Apresenta 

Substitutivo ao Projeto de Lei nº 12/2013, que Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para elaboração da  

Lei  Orçamentária  Anual  de  2014  e  dá  outras  providências.  Requerimento  solicitando  uso  do 

plenário para reunião da Comissão de Segurança Pública da ALMG. Ofício nº 14/2013: encaminha 

Relatórios  do  Resumido  da  Execução  Orçamentária.  Ofício  nº  146/2013:  resposta  aos 

Requerimentos e Indicações.  Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício P/nº 17/2013: envia 

Indicação/Requerimento. Ofício P/nº 18/2013:  comunicação faz.  Ofício P/nº 19/2013:  encaminha 

resposta à solicitação.  Correspondência Recebida de Diversos: Ofício nº 35/2013, do Conselheiro 

Coordenador  do  IMSS,  Sr.  Luiz  Antonio  da  Silva:  responde  ofício.  Ofício  nº  58/2013,  do 

Comandante do 57º Batalhão da Polícia Militar, Comandante Paulo Valério Júnior: responde Ofício 



anterior.  Ofício  nº  139/2013,  da  Procuradora  de  Justiça,  Dra.  Elaine  Martins  Parise:  solicita 

Certidão de vigência das Leis nº 1706 e nº 1736/2005.  Correspondência Expedida para Diversos: 

Ofício  nº  48/2013:  envia  Requerimento  ao  Promotor  de  Justiça,  Dr.  Flávio  Mafra  Brandão  de 

Azevedo. Ofício nº 49/2013: encaminha os anexos das Leis Orçamentárias referentes aos anos de 

2006, 2007, 2008 e 2009 ao Promotor de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo. Ofícios nº  

50 e nº 51/2013: enviam Moção de Pesar aos familiares da Sra. Teresinha Ferreira e da Sra. Maria 

Nazaré de Oliveira.  Ofício nº  52/2013: envia Moção de Agradecimento ao Sr.  Edson Siqueira. 

Ofício  nº  53/2013:  envia  Moção  de  Parabenização  à  Igreja  Presbiteriana  do  Brasil.  Ofício  nº 

54/2013: encaminha a Prestação de Contas do Carnaval 2012 e 2013 ao Promotor de Justiça, Dr. 

Flávio Mafra Brandão de Azevedo. Ofício nº 55/2013: encaminha Certidão de Vigência das Leis 

Municipais nº 1706 e 1736/2005 à Procuradora de Justiça, Dra. Elaine Martins Parise.  Ofício nº 

57/2013:  comunica  o  Presidente  do  Sindicato  Rural,  Sr.  Carlos  Roberto  de  Paiva,  da 

impossibilidade da Presidente comparecer na Reunião com o Deputado Antônio Carlos Arantes, por 

compromisso  médico  previamente  agendado.  Dando  prosseguimento  à  Reunião,  passou-se  à 

apresentação  de Projetos,  Moções,  Requerimentos  e  Indicações,  onde foram apresentados:  Pelo 

Vereador Marco Antonio Torres: Projeto de Lei nº 17/2013: Dispõe sobre os meios de publicidade 

no município de Passa-Quatro, e dá outras providências.  Pela Vereadora Mônica Ribeiro Mota: 

Moção nº 11/2013: Moção de Reconhecimento aos Soldados PM Rafael José Aquino de Azevedo, 

Davi  Ferreira  Rodrigues  e Moisés Noronha da Silva dos Santos.  Pelos Vereadores  Aldo Pietro 

Giuseppe  Greco,  Elói  Martins  Ferreira,  Flávia  Pessôa  de  Oliveira  e  Marco  Antonio  Torres: 

Requerimento nº 30/2013: solicita ao Executivo informações sobre motivo da falta de visitas dos 

agentes de Saúde nos Bairros Jurema e Ferreirinha. Requerimento nº 31/2013: solicita ao Executivo 

informações sobre denúncias feitas em relação aos alunos da Escola Municipal Professora Helena 

Carneiro,  no  Bairro  Tronqueiras,  terem que levar  merenda  escolar.  Fizeram uso  da  palavra  os 

Vereadores  Sérgio Kennedy Sales,  Edson Rodrigues  e Leonardo da Vinci  Nobre.  A Vereadora 

Flávia Pessôa de Oliveira solicita a seguinte constatação em Ata: “Eu não estou aqui levantando a 

incompetência  da  Secretária  de  Educação.  Para  mim,  na  realidade,  a  Secretária  que  mais  se 

encaixou nessa área foi  a  Secretária  Cláudia.  Ao meu ver foi  a  melhor  escolha  que o Prefeito 

Municipal fez para a área da educação foi a Secretária Cláudia. Não estou aqui falando mal da 

Secretária  da  Educação.  Entendam  bem:  estou  cumprindo  com  meu  papel  de  denúncias  que 

chegaram de moradores. Eu estou só querendo informação. E eu não tenho as mesmas informações 

que os outros Vereadores têm, infelizmente. É isso que eu quero. Para chegar nesta pessoa e falar:  

olha, não é assim, foi uma reunião que aconteceu, ficou livre... Se foi uma reunião deve ter tido 

alguma ata, que teve algum consenso. É isso que eu quero deixar claro: pra mim, a Secretária de 

Educação foi a melhor escolha do Prefeito Municipal feita até hoje”. Requerimento nº 32/2013: 



solicita  ao  Executivo  informações  sobre  denúncias  feitas  em  relação  a  falta  de  material  na 

Policlínica. Requerimento nº 33/2013: solicita ao Executivo informações sobre denúncias feitas em 

relação ao motorista responsável por dirigir o carro do Bolsa Família. Requerimento nº 34/2013: 

solicita ao Executivo informações sobre o término da obra do Prédio da Prefeitura. Pela Vereadora 

Flávia  Pessôa  de  Oliveira: Requerimento  nº  35/2013:  solicita  ao  Executivo  informações  sobre 

providências a serem tomadas pelo Executivo para evitar a ida da fábrica de sacolinha para outra 

cidade. Requerimento Verbal solicitando à Presidente da Câmara se poderia ser votado o mérito da 

matéria do Projeto de Lei nº 16/2013. A Presidente comunica que foi decidido junto à Assessoria 

Jurídica  da  Câmara  que  o  Projeto  será  retirado  e  posteriormente  será  marcada  Reunião 

Extraordinária para deliberação do referido Projeto. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita 

a seguinte constatação em Ata: “O Projeto de Lei nº 16/2013 não foi retirado da Ordem do Dia por 

falta de assinatura do Prefeito e sim ele foi assinado pelo Vice-Prefeito e Vice-Prefeito não assina 

Projeto. Saliento que o corpo do Projeto está correto baseada nas informações do Vereador Edson. 

As  informações  que  me  passou  eu  confio  e  acredito  na  credibilidade  do  Vereador  que  as 

documentações apresentadas pelas entidades estão em dia e em conformidade com a lei.  Se não 

houve a possibilidade de retificação, que se marque uma Reunião Extraordinária o quanto antes 

para regularizar esta situação”.  Pelos Vereadores Edson Rodrigues e Leonardo da Vinci Nobre: 

Requerimento nº 36/2013: solicita ao Executivo informações sobre o início da obra de galeira na rua 

lateral ao Banco do Brasil. A Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira solicita que conste em Ata que:  

“Eu gostaria de parabenizar o Vereador Edson por esta atitude porque a gente sabe como é difícil 

conseguir algum recurso no Governo Estadual e Federal e foi conseguido pela gestão anterior e se 

perder um recurso desse realmente será uma pena”. Requerimento nº 37/2013: solicita ao Executivo 

informações sobre a obra de nova ligação de água realizada pela Empresa Conata Engenharia Ltda., 

bem  como  os  motivos  da  água  não  estar  chegando  até  o  centro  da  cidade.  A  Moção  e  os 

Requerimentos  foram,  um  a  um,  colocados  em  votação  e  aprovados  por  unanimidade  pelos 

Vereadores presentes. Pelos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Elói Martins Ferreira, Flávia 

Pessôa de Oliveira e Marco Antonio Torres: Indicação nº 77/2013: solicita ao Executivo solucionar 

problema da água que escoa na estrada da Barrinha e deságua na ponte do mesmo Bairro. Indicação 

nº 78/2013: solicita ao Executivo providenciar limpeza da Rua Antônio Luiz Silva, no bairro Santa 

Terezinha.  Indicação nº 80/2013: solicita ao Executivo providenciar limpeza do restante da Rua 

Romeu  Hespanha,  no  Centro.  Indicação  nº  81/2013:  solicita  ao  Executivo  providenciar 

regulamentação  dos  passeios  de  toda  cidade.  Indicação  nº  82/2013:  solicita  ao  Executivo 

providenciar  reparos  na  rede  de esgoto  do  Bairro  Quilombo.  Indicação  nº  83/2013:  solicita  ao 

Executivo providenciar a manutenção da professora Diana Uchoas nas aulas de ginástica da quadra 

poliesportiva. Pelos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Elói Martins Ferreira e Flávia Pessôa 



de Oliveira: Indicação nº 79/2013: solicita ao Executivo providenciar retirada de cães soltos nas 

ruas  da  cidade.  Pelos  Vereadores  Edson  Rodrigues  e  Leonardo  da  Vinci  Nobre: Indicação  nº 

84/2013: solicita ao Executivo providenciar reparo na ponte de madeira no Bairro Rio das Pedras. 

Indicação nº 86/2013: solicita ao Executivo providenciar compra de caixa d'água para melhoria de 

captação de água nos Bairros Quilombo de Cima e Serra dos Lamins. Indicação nº 87/2013: solicita 

ao Executivo providenciar colocação de luminária em poste do Bairro Capoeirão. Pelos Vereadores 

Edson  Rodrigues,  Leonardo  da  Vinci  Nobre,  Mônica  Ribeiro  Mota  e  Sérgio  Kennedy  Sales: 

Indicação  nº  85/2013:  solicita  ao  Executivo  providenciar  retomada  de  prestação  de  serviço  de 

retirada da Carteira de Identidade.  Pela Vereadora Mônica Ribeiro Mota: Indicação nº 88/2013: 

solicita ao Executivo providenciar fiscalização da Feira Livre e do comércio eventual ambulante no 

Município. Indicação nº 89/2013: solicita ao Executivo providenciar reparo em toda extensão da 

Travessa Juvenal  Caetano Mota,  no Bairro Copacabana.  Fizeram uso da palavra  os Vereadores 

Leonardo da Vinci Nobre, Edson Rodrigues, Mônica Ribeiro Mota, Elói Martins Ferreira, Flávia 

Pessôa de Oliveira, Aldo Pietro Giuseppe Greco e Sérgio Kennedy Sales. A seguir, a Presidente 

anuncia a  Ordem do Dia:  Projetos de Lei nº 13 e nº 15/2013 e Substitutivo ao Projeto de Lei nº 

12/2013: são encaminhados às Comissões competentes. Projeto de Lei nº 17/2013: é encaminhado 

às Comissões competentes. Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 2/2013: de acordo com 

o  Regimento  Interno,  o  Projeto  de  Emenda  à  LOM  ficará  à  disposição  para  recebimento  de 

emendas, pelo prazo de 3 (três) dias. Em seguida, será encaminhado à Comissão Especial, formada 

pelos  Vereadores Edson Rodrigues,  Elói  Martins  Ferreira  e Sérgio Kennedy Sales.  Encerrada a 

Ordem do Dia e passando às Explicações Pessoais, o Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita a 

seguinte constatação em Ata: “Gostaria de pedir para que a Senhora se empenhe neste Projeto que 

veio de forma irregular da Prefeitura em relação ao Projeto Brasil Nota 10 e que o Prefeito conserte 

lá se for possível  ainda nesta semana e que mande pra cá com a assinatura dele e que se isso 

acontecer que a Senhora marque o mais rápido possível Reunião Extraordinária para que a gente 

possa estar aprovando isso”. E nada mais havendo a tratar, às vinte e duas horas 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 sétimo dia 

do mês de maio de dois mil e treze. Sérgio Kennedy Sales

Edson Rodrigues

Leonardo da Vinci Nobre

Elói Martins Ferreira

Aldo Pietro Giuseppe Greco

Flávia Pessôa de Oliveira



Marco Antonio Torres

Everton de Oliveira Barbosa

Mônica Ribeiro Mota


