
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 7º 

PERÍODO  DA  1ª  SESSÃO  DA  17ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PASSA-QUATRO – MG.

Aos dois dias do mês de julho de dois mil  e 

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

dirigida pelo Vice-Presidente,  Vereador   Everton de Oliveira  Barbosa que,  em atendimento aos 

Artigos 41 e 42 do Regimento Interno, assumiu a Presidência no lugar da Presidente Vereadora 

Mônica Ribeiro Mota, licenciada por motivo de doença. Estiveram 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.  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 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 22/2013: Abre crédito adicional especial  por anulação parcial  de 

dotação orçamentária e dá outras providências. Mensagem nº 4/2013: Apresenta Substitutivo ao 

Projeto de Lei nº 19/2013. Ofício nº 204/2013: resposta aos Requerimentos e Indicações. Ofício nº 

205/2013: comunicação faz.  Correspondência Expedida para Prefeito: Ofício P/nº 28/2013: envia 

Indicação/Requerimento.  Correspondência Recebida de Diversos: Ofício nº 64/2013, do Promotor 

de Justiça, Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo: responde Oficio anterior. Ofício nº 19/2013, do 

Contador  Edson  Rodrigues:  encaminha  Relatórios.  Correspondência  Expedida  para  Diversos: 

Ofícios nº 73, nº 74 e nº 75/2013: enviam Moção de Pesar aos Familiares do Sr. Orlando Martins,  

do Sr. José Maria Borges e do Padre João Batista Ribeiro. Ofício nº 76/2013: envia Indicação ao 

DER – MG.  Ofício nº  77/2013: envia Requerimento ao Promotor de Justiça,  Dr.  Flávio Mafra 

Brandão de Azevedo. Dando prosseguimento à Reunião, o Presidente solicita ao Secretário que faça 

a leitura dos Requerimentos dos Senhores Paulo Roberto Villarreal e Gustavo de Carvalho Barros, 

solicitando o uso da Tribuna Livre da Câmara para explanar, respectivamente, sobre recolhimento 

de lixo, taxa de turismo sustentável e abandono fisioterápico e reivindicações e preocupações com o 

Município na área da saúde, segurança e educação. Encerrada a palavra dos oradores na Tribuna, 

passou-se  à  apresentação  de  Projetos,  Moções,  Requerimentos  e  Indicações,  onde  foram 

apresentados: Pelos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Elói Martins Ferreira e Flávia Pessôa 

de Oliveira: Moção nº 17/2013: Moção de Pesar aos Familiares do Sr. Carlos Henrique de Souza. 

Pela  Vereadora  Flávia  Pessôa  de  Oliveira:  Requerimento  Verbal  solicitando  ao  Presidente  da 

Câmara agendamento de Reunião Especial,  com a convocação dos Secretários Municipais,  para 



atendimento à solicitação da população. O Presidente informa que, estando exercendo a presidência 

provisoriamente, deixará a decisão a ser tomada pela Presidente Vereadora Mônica Ribeiro Mota, 

que  designará  o  dia  mais  propício,  observando  a  agenda  da  Câmara.  Requerimento  Verbal 

solicitando  ao  Executivo  a  realização  de  licitação,  com  urgência,  para  resolver  a  questão  do 

recolhimento do lixo na cidade. Requerimento Verbal solicitando ao Executivo informações sobre 

os valores  pagos dos impostos   de hotéis  e pousadas do Município.  Requerimento  nº  56/2013: 

solicita  ao  Promotor  de  Justiça  informações  sobre  denúncia  de  suspeitas  de  irregularidades  no 

Festival  de Gastronomia  de  Passa-Quatro.  Pelos  Vereadores  Aldo Pietro  Giuseppe Greco,  Elói 

Martins  Ferreira  e  Flávia  Pessôa  de  Oliveira:  Requerimento  nº  57/2013:  solicita  ao  Executivo 

informações  sobre verba destinada à Secretaria  de Saúde. Requerimento nº 58/2013: solicita  ao 

Executivo relação de serviços particulares prestados à comunidade com a utilização de máquinas e 

caminhões da Prefeitura no ano de 2013. Pelo Vereador Aldo Pietro Giuseppe Greco: Requerimento 

Verbal solicitando ao Executivo os motivos pelos quais os  funcionários aposentados no Bairro do 

Pinheirinhos não foram substituídos. Requerimento Verbal solicitando ao Executivo os motivos por 

que não houve redução na taxa de iluminação pública, uma vez que foi paga a dívida com a Cemig. 

Pelos  Vereadores  Aldo  Pietro  Giuseppe  Greco  e  Flávia  Pessôa  de  Oliveira:  Requerimento  nº 

59/2013: solicita ao Executivo informações referentes ao Evento de Aeromodelismo. Pelo Vereador 

Leonardo  da  Vinci  Nobre:  Requerimento  nº  60/2013:  solicita  ao  Executivo  informações  sobre 

licitações da Prefeitura. O Vereador solicita a seguinte constatação em Ata: “Qual o motivo das 

licitações não andarem e estarem atravancadas? O que está errado se são as mesmas pessoas que lá 

estão estavam na gestão anterior e isso não acontecia? O que tem por trás disso? Se for o caso abrir  

processo administrativo e mandar para o Ministério Público, porque isso não pode acontecer. Será 

boicote?” Requerimento nº 61/2013: solicita ao Executivo informações sobre médicos. O Vereador 

solicita a seguinte constatação em Ata: “Quanto aos médicos: quantos médicos estão de licença? 

Por  que  estão  de  licença?  Quantos  médicos  são  do  quadro  do  município,  entre  contratados  e 

concursados e  quantos  estão  atendendo?  O que está  errado? O que tem por  trás  disso?  É mal 

entendimento com a Secretária de Saúde? Será boicote também? E outra: se a intenção é atingir o 

Prefeito  estão  atingindo  é  a  população”.  Pelo  Vereador  Marco  Antonio  Torres:  Requerimento 

Verbal solicitando ao Executivo se já houve o repasse do dinheiro do SAMU e se não houve por 

que ainda não foi feito. A Moção e os Requerimentos foram, um a um, colocados em votação e 

aprovados por unanimidade. Pelos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Elói Martins Ferreira e 

Flávia Pessôa de Oliveira: Indicação nº 114/2013: solicita ao Executivo providenciar reforma da 

passarela da estação do Pinheirinhos.  Indicação nº 115/2013: solicita  ao Executivo providenciar 

reforma  dos  bancos  e  limpeza  da  praça  Ludgero  Guedes.  Indicação  nº  116/2013:  solicita  ao 

Executivo providenciar manutenção da estrada do Quilombo. Indicação nº 117/2013: solicita ao 



Executivo  providenciar  calçamento,  reforma  da  caixa  d'água  e  rede  de  esgoto  para  o  Bairro 

Registro.  Indicação  nº  118/2013:  solicita  ao  Executivo  providenciar  prolongamento  da  tela  da 

quadra do Bairro Santa Terezinha.  Em seguida, o Presidente anuncia a  Ordem do Dia e concede 

recesso ao Plenário. Após o recesso, fizeram uso da palavra os Vereadores Leonardo da Vinci Nobre 

e Flávia Pessôa de Oliveira. Projeto de Lei nº 22/2013: é encaminhado às Comissões competentes. 

Substitutivo ao Projeto de Lei nº 19/2013: o Vereador Sérgio Kennedy Sales solicita dispensa de 

Parecer no referido Substitutivo. O pedido de dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Dispensado o Parecer, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde fizeram uso da 

palavra os Vereadores Flávia Pessôa de Oliveira, Marco Antonio Torres e Elói Martins Ferreira. Em 

seguida, o Projeto é colocado em 1ª votação, sendo aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei nº 

20/2013: após leitura do Parecer das Comissões, as emendas propostas pelo Parecer são colocadas 

em discussão  e  votação,  sendo aprovadas  por  unanimidade.  Em seguida,  o  Projeto,  já  com as 

emendas, é colocado em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 

21/2013: após leitura do Parecer das Comissões, a emenda proposta pelo Parecer é colocada em 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o Projeto, já com a emenda, é 

colocado em 1ª discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Flávia Pessôa de Oliveira e 

Edson Rodrigues. A seguir, o Projeto, já com a emenda, é colocado em 1ª votação, sendo aprovado 

por unanimidade. Projeto de Lei nº 18/2013: é colocado em 2ª discussão e votação, sendo aprovado 

por unanimidade. Em seguida, o Presidente solicita ao Secretário que faça a leitura dos Pareceres 

Jurídicos  referentes à Legalidade de utilização de Terreno da extinta RFFSA pelo Município e da 

Legalidade  de  Indicação  de  Vereador  Suplente  para  representação  da  Câmara  nas  Licitações 

realizadas junto ao Município de Passa-Quatro. A seguir, passou-se às Explicações Pessoais, onde o 

Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita ao Presidente permissão para retirar-se da Reunião, por 

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

Vereadores  Aldo  Pietro  Giuseppe  Greco,  Elói  Martins  Ferreira,  Sérgio  Kennedy  Sales,  Edson 

Rodrigues, Marco Antonio Torres e Flávia Pessôa de Oliveira. E  nada mais havendo a tratar, às 

vinte e três horas, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Everton de Oliveira Barbosa, declara 

encerrada  a  presente  Reunião,  convocando  os  Vereadores  para  a  1ª  Reunião  Extraordinária, 

segunda-feira,  dia  8/07/2013,  às  19:30 horas,  com a  seguinte  pauta:  2ª  discussão e  votação do 

Substitutivo ao Projeto de Lei nº 19/2013 e dos Projetos de Lei nº 20 e 21/2013.  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 segundo dia do mês de julho 

de dois mil e treze. Sérgio Kennedy Sales

Mônica Ribeiro Mota

Everton de Oliveira Barbosa



Marco Antonio Torres

Aldo Pietro Giuseppe Greco

Elói Martins Ferreira


