
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DO 12º  PERÍODO DA 1ª  SESSÃO DA 17ª

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE PASSA-QUATRO – MG.

Ao vigésimo sexto dia do mês de dezembro de

dois mil e treze, na sede própria da Câmara Municipal, às dezoito horas, 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,  Leonardo  da  Vinci  Nobre,  Marco  Antonio  Torres  e  Sérgio  Kennedy  Sales.  O

Vereador Marco Antonio Torres se fez presente no início da leitura do Expediente, com o atraso

justificado. 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

Edson Rodrigues.  Em seguida,  realizou-se a leitura do Expediente relativo à presente Reunião:

Correspondência  Recebida  do  Prefeito: Projeto  de  Lei  nº  48/2013: Autoriza  a  celebração  de

instrumento entre o Município de Passa-Quatro e a Casa de Caridade de Passa-Quatro. Projeto de

Lei nº 49/2013: Autoriza a concessão de subvenção, contribuição ou auxílio às instituições que

menciona,  no exercício 2014 e dá outras providências.  Projeto de Lei nº 50/2013: Altera a Lei

Municipal nº 1932, de 17 de abril de 2013 e dá outras providências. A seguir, a Presidente anuncia a

Ordem do Dia, onde o Vereador Sérgio Kennedy Sales solicita dispensa de Parecer nos Projetos de

Lei nº 48, nº 49 e nº 50/2013. O pedido de dispensa de Parecer no Projeto de Lei nº 48/2013 é

colocado em votação, sendo aprovado com 5 (cinco) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários,

dos Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Elói Martins Ferreira e Flávia Pessôa. Dispensado o

Parecer, o Projeto é colocado em 1ª discussão, onde a Vereadora Flávia Pessôa solicita a seguinte

constatação  em Ata:  “Eu,  como Vereadora,  acredito  que  a  administração  da  Santa  Casa  tenha

competência  para administrar,  mas ela  necessita  de recursos financeiros  e  neste  ano não foram

repassados nem os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que a Santa Casa necessitava. Então a Santa

Casa encontra-se com uma dívida creio eu de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) deste

dinheiro que não foi repassado. Então eu sou contrária que se passe o pronto atendimento 24 horas

para a Santa Casa por este motivo: pelo Executivo não ter dado conta de ter repassado o que ele já

tinha acordado durante este ano. Faço votos que consiga mas o meu posicionamento é não frente a

este  Projeto”.  Fizeram ainda  uso  da  palavra  os  Vereadores  Aldo  Pietro  Giuseppe  Greco,  Elói

Martins Ferreira e Marco Antonio Torres. O Vereador Leonardo da Vinci Nobre solicita a seguinte

constatação em Ata: “Eu queria deixar claro que eu não sou muito favorável à dispensa de Parecer,



mas por causa do prazo eu me vi na obrigação de ser favorável à dispensa. É uma coisa que tem

dado certo. Eu tenho perguntado para os funcionários e pelos menos os funcionários estão contentes

e a coisa está dando certo. Eu vou junto com os nossos Vereadores cobrar do Prefeito este repasse

de verbas para lá, de forma veemente e se tiver que tomar uma atitude severa aqui na Câmara nós

vamos cobrar sim. O que é tratado não é caro. Nós estamos fazendo nossa parte e que o Prefeito

faça a dele também, porque nós cobraremos de forma veemente este repasse de verbas para lá”.

Fizeram ainda uso da palavra os Vereadores Mônica Ribeiro Mota e Edson Rodrigues, que solicita a

seguinte constatação em Ata: “Essa discussão que está aqui hoje a respeito dessa autorização de

celebração de convênio que até o meritíssimo autorizou a fazer eu sou contra neste sentido: eu acho

que ele tem que autorizar o aumento da subvenção, da dotação. Mas conversando com o jurídico,

Dr. Romilson, ele falou que já está tramitando esta ação e sendo que vai ser autorizado a pagar

através de sentença judicial, ou seja, o Executivo não vai usar a dotação de subvenção. Aí tudo bem.

Porque se for ao contrário, eu quero deixar bem claro agora, falando até como técnico contábil, que

não tem como eu repassar este dinheiro para a Santa Casa como subvenção, só terá jeito se nós

Vereadores aprovarmos o aumento da subvenção de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil) para R$

400.000,00 (quatrocentos mil)”. O Vereador Sérgio Kennedy Sales apresenta Emenda de Redação

ao Projeto e solicita dispensa de Parecer na mesma. O pedido de dispensa é colocado em votação,

sendo aprovado por unanimidade. Dispensado o Parecer, a Emenda é colocada em discussão, onde

fez uso da palavra a Vereadora Flávia Pessôa. A seguir, a Emenda é colocada em votação, sendo

aprovada por unanimidade. Em seguida, o Projeto, já com a Emenda, é colocado em 1ª votação,

sendo aprovado com 5 (cinco) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários, dos Vereadores Aldo

Pietro Giuseppe Greco, Elói Martins Ferreira e Flávia Pessôa. Projeto de Lei nº 49/2013: o pedido

de dispensa de Parecer 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, Aldo Pietro Giuseppe Greco, Elói Martins Ferreira e Edson Rodrigues. O Vereador Sérgio

Kennedy Sales apresenta Emenda de Redação ao Projeto e solicita dispensa de Parecer. O pedido de

dispensa  é  colocado  em  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Dispensado  o  Parecer,  a

Emenda é colocada em discussão, onde fez uso da palavra a Vereadora Flávia Pessôa. Em seguida,

a Emenda é colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Projeto, já com a

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

50/2013: o pedido de dispensa de Parecer 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 Edson Rodrigues e Sérgio Kennedy Sales, que apresenta Emenda de Redação ao Projeto

e solicita dispensa de Parecer. O pedido de dispensa é colocado em votação, sendo aprovado por

unanimidade. Dispensado o Parecer, a Emenda é colocada em discussão e votação, sendo aprovada



por unanimidade. A seguir, o Projeto, já com a Emenda, é colocado em 1ª discussão e votação,

sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 44/2013: é colocado em 2ª discussão e votação,

sendo aprovado por unanimidade.  Encerrada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar,  às

dezenove horas e trinta minutos, a Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Mônica Ribeiro Mota,

declara encerrada a presente Reunião, convocando os Vereadores para a 2ª Reunião Extraordinária,

dia 27 de dezembro de 2013, às 19 horas, com a seguinte pauta: 2ª discussão e votação dos Projetos

de Lei nº 48, nº 49 e nº 50/2013.  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 vigésimo sexto dia do mês de dezembro de dois mil e treze. Sérgio Kennedy

Sales
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