
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DO 12º  PERÍODO DA 1ª  SESSÃO DA 17ª

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE PASSA-QUATRO – MG.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro

de dois  mil  e  treze,  na  sede própria  da Câmara  Municipal,  às  dezenove horas,  foi  aberta  a  2ª

Reunião Extraordinária,  dirigida pela  Presidente,  Vereadora  Mônica  Ribeiro Mota,  presentes  os

Vereadores:  Aldo Pietro Giuseppe Greco, Edson Rodrigues, Elói Martins Ferreira, Flávia Pessôa,

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. Após a leitura, a Ata é colocada em

discussão,  onde fez  uso da palavra  o Vereador  Aldo Pietro  Giuseppe Greco.  A seguir,  a  Ata é

colocada  em  votação,  sendo  aprovada  e  subscrita  pelos  Vereadores  presentes.  Em  seguida,  a

Presidente anuncia a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 48/2013: é colocado em 2ª discussão, onde

fizeram uso da palavra os Vereadores Aldo Pietro Giuseppe Greco, Edson Rodrigues, Elói Martins

Ferreira e Flávia Pessôa, que solicita a seguinte constatação em Ata: “Isso que nós estamos fazendo

aqui e agora é uma faca de dois gumes. É um risco que se corre. Ou vai ajudar a Santa Casa de uma

vez ou vai acabar de afundá-la. Então, pelas dúvidas que eu tenho, caso ocorra, que eu torço para

que não ocorra, mas se acontecer isso eu não vou ter responsabilidade. Por isso o meu voto é não.

Estamos torcendo para dar certo, mas se der errado, escrevam o que eu estou dizendo: a Santa Casa

vai estar em maus lençóis”. Fizeram ainda uso da palavra os Vereadores Sérgio Kennedy Sales,

Mônica Ribeiro Mota, Marco Antonio Torres e Leonardo da Vinci Nobre. Em seguida, o Projeto é

colocado em 2ª votação, sendo aprovado com 4 (quatro) 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: é colocado em 2ª discussão, onde fizeram uso da palavra os Vereadores Flávia Pessôa e

Edson  Rodrigues.  Em  seguida,  o  Projeto  é  colocado  em  2ª  votação,  sendo  aprovado  por

unanimidade pelos Vereadores presentes.  Projeto de Lei nº 50/2013: é colocado em 2ª discussão,

onde fez uso da palavra o Vereador Edson Rodrigues. Em seguida, o Projeto é colocado em 2ª

votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Vereadores presentes. Encerrada a Ordem do Dia, a

Presidente da Mesa Diretora faz a leitura de uma carta de moradores de Passa-Quatro, relatando

desperdício de água. E nada mais havendo a tratar, às vinte horas e quinze 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 sétimo dia

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

Edson Rodrigues

Leonardo da Vinci Nobre

Elói Martins Ferreira

Aldo Pietro Giuseppe Greco

Flávia Pessôa

Marco Antonio Torres

Everton de Oliveira Barbosa – abstenção

Mônica Ribeiro Mota


