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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

170 anos de história
PREFÁCIO
No dia 7 de setembro de 2020, a Câmara Municipal de Passos completou 170 anos de
história, sendo mais antiga que a própria emancipação de nossa cidade. Tive a honra de, nesta
data tão importante, estar exercendo a presidência desta Casa de Leis, cadeira esta ocupada anteriormente por meu avô, Doutor Breno Soares Maia, e meu pai, Wagner Lemos Soares Maia.
É inegável a importância histórica de nosso Poder Legislativo. Os homens e mulheres
que ocuparam seus assentos contribuíram, de forma indelével, para o desenvolvimento de
nossa cidade e de nosso povo, dedicando parte de suas vidas para a construção de uma cidade
cada vez mais justa e próspera.
Por essa razão, registrar a história, por meio deste livro, foi mais que um desafio, mas
uma obrigação. Todo gestor, seja público ou privado, deve ter consciência da importância de
se gravar, por meio de documentos confiáveis, os momentos mais importantes de nosso tempo,
bem como de resgatar e avivar fatos importantes de nosso passado.
A edição deste documento histórico é a concretização de um compromisso com nossas
gerações futuras, que poderão viver, ainda que pela leitura, os momentos políticos vividos por
seus antepassados, por se tratar este livro de importante fonte de informação de nossa história
política.
Conhecer nossa história é essencial para construção de um futuro mais justo e próspero
para nossa cidade e nosso povo, afinal, tomando emprestadas as palavras da historiadora brasileira Emilia Viotti da Costa, “um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem
história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado”.
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Não poderia de deixar de registrar meus agradecimentos mais justos e sinceros à jornalista Keuly Vianney e ao Secretário de Apoio Jurídico da Câmara Municipal de Passos, Doutor
Telmo Aristides dos Santos, sem os quais a edição deste livro não seria possível.
Rogamos que nossas futuras gerações firmem o mesmo compromisso que firmamos
com nossa história e nossa gente, para que nossas futuras gerações possam construir uma cidade mais justa e próspera para os passenses.

Que Deus abençoe o nosso povo!
RODRIGO MORAES SOARES MAIA

Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

170 anos de história
INTRODUÇÃO
Em 2020, a Câmara Municipal de Passos comemora três grandes momentos de
sua história: 170 anos da primeira eleição da Mesa Diretora e da pioneira sessão ordinária, datadas de agosto e setembro de 1850, e 20 anos de inauguração de sua sede,
realizada no ano 2000. Por si só, estes três acontecimentos justificam a produção deste
livro comemorativo.
É notório como o Poder Legislativo sempre esteve presente nas principais decisões políticas de Passos, desde que era Vila no Império até chegar à cidade republicana
e democrática do século 21, influenciando diretamente a vida de cada cidadão e o desenvolvimento social e econômico do município.
Nesta obra, contamos os principais acontecimentos dessa trajetória por meio
de documentação oficial da instituição, baseada nos registros históricos do livro dos
150 anos da Câmara de Passos e das atas das sessões realizadas em plenário pelos
vereadores, além da consulta a fontes históricas sobre a constituição das assembleias
municipais no Brasil.
A política é uma ciência que depende muito de debates, decisões e conchavos
travados, na maioria das vezes, nos bastidores políticos. Por isso, a narrativa escolhida
para este livro se ateve à pesquisa documental e oficial sob posse do Legislativo passense.
Para a produção editorial, foram pesquisados 31 livros de atas manuscritas, totalizando mais de 11 mil páginas, cerca de 660 atas digitalizadas e as leis disponíveis
no site oficial da Câmara, além da checagem de dados, informações e entrevistas. Uma
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das maiores dificuldades foi amealhar fotografias para ilustrar a obra, pois a Câmara
não possui um rico acervo de imagem institucional, sendo necessário recorrer a outras
fontes, sobretudo sobre as épocas mais antigas.
Relatamos um período inédito da Câmara de Passos, antes nunca divulgado ou
publicado com tanta precisão e riqueza de detalhes, principalmente a partir do final
da década de 1940 até a contemporaneidade. Dentre as principais fases, destaca-se
a independência da gestão administrativa e financeira da Casa, alcançada em 1997 e
consolidada nos anos 2000. O resultado é um livro institucional da Câmara Municipal
de Passos, valorizando o Poder Legislativo nos seus 170 anos de história e atuação no
município.
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A CÂMARA DA VILA E DO IMPÉRIO
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De Povoado à Vila
Desde o início do século 19, o povoado da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos,
pertencente à Vila de Jacuhy, no Sudoeste das Minas Gerais, sofria grandes transformações com
os constantes povoamentos na região. Nesse contexto, surgiram novas condições econômicas,
demográficas e urbanas que acabaram por transformar o arraial em Vila Formosa do Senhor
Bom Jesus dos Passos em outubro de 1848.
No Império, somente se instalava uma Câmara Municipal quando se criava uma Vila.
Assim, na condição de Vila em 1848, se iniciou a história do Legislativo passense com a criação
da Câmara Municipal, a qual já dava certas garantias de emancipação e autonomia políticoadministrativa. O imperador era Dom Pedro II, que sucedeu o pai Dom Pedro I em 1840.
Dessa forma, a Câmara Municipal de Passos é criada na época do Segundo Império,
mas com resquícios da estrutura governamental anterior. De acordo com o Arquivo Nacional da
Memória da Administração Pública Brasileira, a implantação das Câmaras no país ocorreu em
1532, ainda no Brasil-Colônia, e sob forte influência da coroa portuguesa, reunindo as funções
políticas, administrativas e judiciárias.
Com a independência do Brasil em 1822 e a Constituição de 1824, estabeleceu - se que
seria competência das Câmaras o governo econômico e administrativo das cidades e Vilas,
tirando-lhes o papel judicial. Na promulgação da lei de 1º de outubro de 1828, conhecida como
Regimento das Câmaras Municipais, as Câmaras romperam uma longa tradição e ganharam
novo formato em sua organização e funcionamento.
Dentre as mudanças, a legislação determinou que as Câmaras de cidades teriam nove
membros, enquanto as de Vilas contariam com sete, mais um secretário. A duração da legislatura
era de quatro anos e poderiam se candidatar à vaga de vereador todos que fossem aptos a votar
nas assembleias paroquiais e tivessem dois anos de domicílio. Assumiria como presidente da
Casa o vereador mais votado, que era quem governava de fato, pois não havia prefeito.
Outra configuração na função das Câmaras apareceu com o Ato Adicional de 1834, que
reorganizou as Províncias e sua relação com o governo central, dando-lhes mais autonomia. As
assembleias provinciais foram instituídas com amplos poderes na organização dos municípios.
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As Câmaras Municipais tiveram suas funções reduzidas, enquanto ampliaram-se as
competências judiciais e policiais do juiz de paz para promover o reforço do poder local. Esta
era a conjuntura social e política durante a instalação da Câmara de Passos em meados do
século 19.
Para o historiador Antonio Grilo, autor do livro Câmara de Passos - 150 anos (1998),
a Vila oferecia ao povoado de Passos uma nova ordenação jurídica, administrativa e política,
sendo que isso somente ocorreu por completo com a criação da mais importante instituição
da história passense: a Câmara Municipal de Passos. Conforme o autor, a Vila já determinava
a estrutura básica, o município, a organização urbana, o direito público, a ordem política e a
administração.

Decreto e Lei Provincial 386
Em documentos oficiais do governo, a criação da Vila Senhor Bom Jesus dos Passos,
com alusão às atividades da Câmara, apareceu pela primeira vez em 13 de setembro de 1848,
pelo projeto nº 99, redigido pela Comissão da Assembléia Provincial de Minas Gerais.
No trâmite da Assembleia, o projeto ficou de 19 de setembro até 2 de outubro. Dois dias
depois, já apareceu como Decreto Provincial 386. Foi aprovado em sessão de 5 de outubro,
sendo novamente encaminhado à Comissão de Redação antes de ser remetido para a sanção do
então presidente da Província, Bernardino José de Queiroz.
Mas, o Decreto não se referia somente à Vila de Passos. Projeto de criação da Vila
de Patafúfio, atual Pará de Minas, na região central do Estado, também tramitava paralelo ao
de Passos. Por isso, a Comissão propôs incluir as duas Vilas na Lei Provincial nº 386, sendo
sancionada em 9 de outubro de 1848 com a seguinte redação:
“A Assembleia Legislativa provincial de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam elevadas à categoria de Vilas as seguintes Freguesias:
Parágrafo 1º – A do São Bom Jesus dos Passos do Município de Jacuhy, com a
denominação de Vila Formosa do São Bom Jesus dos Passos, compreendendo em seu Município
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a Freguesia do mesmo nome e as da Ventania e do Carmo.
Parágrafo 2º – A do Patafúfio do Termo de Pitangui com a denominação de Vila do
Patafúfio, compreendendo em seu Município a Freguesia do mesmo nome e as da de Santa
Anna de S. João Acima e do Morro de Mateus Leme desmembradas aquela do Município de
Bonfim e esta do de Sabará e assim mais os Distritos de São Gonçalo e Santo Antonio de S.
João Acima, desmembrados do Termo de Pitangui.
Art. 2º – Os habitantes destes novos municípios ficam obrigados a construir à sua custa
os edifícios necessários para as sessões da Câmara e do Conselho de Jurados e a Cadeia com
suficiente segurança para a prisão dos réus.
Art. 3º – Não obstante a disposição do artigo antecedente serão instaladas as Vilas
logo que os habitantes prontifiquem quaisquer outros edifícios para servirem interinamente;
devendo contudo ser suprimidas as Vilas, se no prazo de dois anos não se mostrar satisfeito o
ônus do artigo 2.
Art. 4º – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 6 de outubro de 1848. Horta e Araújo Oliveira”.

A Lei Provincial 386 deixava claro que os habitantes da Vila deveriam custear a
construção dos três edifícios importantes para seu funcionamento: a Câmara, a Justiça e a
cadeia pública.
Após o Decreto, houve uma maior movimentação política na recente Vila. Os mais
atuantes não queriam perder a oportunidade da Vila de Passos se emancipar politicamente
e elevar-se à cidade num futuro bem próximo. Como o Decreto determinava que a Câmara
poderia funcionar em imóvel provisório até a construção definitiva do prédio, os pioneiros
demarcaram para a Casa do Legislativo um terreno, que hoje fica na rua Santo Antonio, esquina
com a rua Formosa.
Ao lado, adaptaram a cadeia num pequeno imóvel. Para atender rapidamente à exigência
provincial, o fazendeiro Manoel José Lemos ofereceu a própria casa para instalar a sede
provisória da Câmara de Passos, na atual Praça Monsenhor Messias Bragança (da Matriz)
esquina com a rua Bernardino Vieira.
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As decisões foram informadas à Câmara da Vila de Jacuhy, por meio dos ofícios e portarias
de 27 e 29 de maio de 1850. Aceitas as providências, foram solicitados os procedimentos normais
da edilidade, pois caberia a ela a efetiva instalação da Vila, bem como a posse e juramento dos
vereadores.

Reprodução

Imóvel (direita) onde se instalou provisoriamente a Câmara em 1850, na casa de Manoel José Lemos
(no detalhe)

A primeira eleição
A eleição dos vereadores deveria obedecer a Lei nº 387, de 19 de agosto de 1846. O
primeiro pleito de composição da Câmara de Passos só aconteceu em 4 de agosto de 1850.
Como determinado legalmente, a Câmara foi composta por sete vereadores. O mais
votado, coronel José Caetano Machado, presidiu a sessão histórica e deu posse aos demais
15

eleitos, conforme previa a lei. Dessa forma, a primeira formação da Casa ficou assim definida:
José Caetano Machado; Jerônimo Pereira de Mello e Souza, o futuro
Barão de Passos, que atuou como secretário nas primeiras sessões; Manuel Cardoso
Osório; Manoel José Lemos; Camilo Antonio Pereira de Carvalho; Fortunato José da Costa e
Fidelis Rodrigues de Faria.
Na penúltima semana de agosto, José Caetano Machado foi até a Vila de Jacuhy para
prestar juramento e ser empossado como vereador mais votado. Também voltou com a missão
de instalar de fato a Vila Formosa do Senhor dos Passos. Ao assumir a presidência da Câmara,
ele presidiu todos os trabalhos da Casa, desde instalação oficial até a posse dos eleitos.

Quadro de José Caetano Machado,
o primeiro presidente da Câmara
da Vila Sr Bom Jesus dos Passos;
pintura, assinada por J.J. Fonseca,
pertence ao patrimônio municipal e
fica na Casa da Cultura
				

As primeiras sessões
Se o Decreto e a Lei Provincial 386 reconheceram a Vila e a Câmara em 1848, as
atividades legislativas iniciaram na prática somente dois anos depois. No dia da emblemática
primeira sessão, às 11h de 7 de setembro de 1850, a Vila de Passos encontrava-se em clima
16

de festa e cheia de visitantes dos distritos, pois o principal fato da região era a solenidade de
instalação definitiva da Vila e da Câmara do Senhor Bom Jesus dos Passos.
Apesar de grande, a casa de Manoel José Lemos, que serviu de sede provisória, estava
lotada de convidados e muita gente ficou do lado de fora da residência. Numa mesa de jacarandá,
forrada com linho e renda, os vereadores eleitos compuseram a primeira Mesa Diretora da Casa.
Teve discurso, banda de música e “vivas” oficiais à nova Vila, à Província e ao Império.
A sessão de instalação da Vila também ficou para a história como a primeira da Câmara.
Neste dia, foi redigida uma ata simples, uma vez que não houve sessão efetiva devido ao evento
de inauguração.
Reprodução

Reprodução

Reprodução

Histórica ata de instalação da Câmara da Vila Sr Bom Jesus dos Passos em 7 de setembro de 1850 escrita pelo secretário Barão de
Passos (no detalhe); este é o o documento mais antigo nos livros de tombo da Estação Cultura de Passos
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Como planejado, os vereadores se reuniram pela segunda vez em 9 de setembro. Uma
das deliberações enviou ofício ao presidente da Província de Minas Gerais informando sobre a
posse e instalação da Câmara, além de se comprometer com progresso da Vila e observar suas
obrigações e deveres junto à comunidade local.
Os primeiros atos da recém-criada Câmara foram de ordem interna e administrativa, com
indicações de pessoas, por unanimidade, para as funções de procurador, secretário, contínuo e
fiscal do distrito. Os vereadores eleitos indicaram nomes para os quatro cargos em aberto.

Reprodução

Reprodução
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Reprodução

Reprodução

Páginas da ata da segunda reunião, de 9 de setembro de 1850, quando vereadores discutiram assuntos internos e administrativos

Nas sessões dos dias 10 e 11, foram feitas as primeiras nomeações e lavrados os termos
de juramento e posse dos funcionários e fiscais. Na época, a Câmara não pagava salário aos
vereadores, pois eles serviam à causa pública gratuitamente. Já os funcionários recebiam
pagamentos trimestrais.
Ainda foram definidos os valores dos salários dos funcionários: 200 mil réis para o
secretário da Câmara e 40 mil réis para o contínuo. Já o procurador também era tesoureiro,
sendo responsável pelas rendas da Câmara, executar pagamentos e prestar contas. Durante
certo tempo, a Casa adotou o sistema de “arrematação” das rendas, um tipo de terceirização da
cobrança dos impostos e demais receitas.
Os vereadores também se reuniram nos dias 12 e 14 daquele mês para importantes
decisões, como a contratação de um “caminhante” para transportar correspondências para as
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localidades vizinhas devido às dificuldades de locomoção e comunicação em meados do século
19. Com a iniciativa, a Câmara estabeleceu a primeira forma de Correios na Vila.
O presidente José Caetano Machado nomeou uma comissão para fazer a “barganha do
terreno da cadeia e Casa da Câmara” com Manuel Joaquim Ribeiro do Vale. Ele ofereceu para
troca um terreno central, localizado na então rua Direita e de frente para o Largo do Rosário,
hoje a esquina da Praça Geraldo da Silva Maia e rua Presidente Antonio Carlos.
Também foi escolhido um encarregado para arrecadar os direitos nacionais ou rendas
imperiais, que equivalem atualmente aos tributos federais. Outra decisão tratou da adoção das
Posturas Municipais de Jacuhy até que fossem elaboradas as Posturas Municipais de Passos. Elas
funcionavam como a constituição de um município ou um código regente na Vila, influenciando
diretamente a vida dos moradores.

O primeiro orçamento
Graças às doações dos próprios vereadores, a Câmara elaborou seu primeiro orçamento.
Por aprovação unânime em 14 de setembro, o procurador Manoel José Lemos ficou autorizado
a receber a quantia de 20 mil réis de cada um dos edis.
Logo depois de sua criação, a Câmara fixou em réis seu primeiro orçamento financeiro
anual, de outubro de 1850 a 31 de dezembro de 1851, sendo logo encaminhado para Secretaria
da Assembleia para aprovação. Assim, foram concluídos os trabalhos iniciais da Casa.

A primeira extraordinária
Menos de uma semana depois de concluir os trabalhos, o presidente José Caetano
Machado foi obrigado a convocar a primeira sessão extraordinária depois de receber ofício
da Vila de Jacuhy, de 17 de setembro, adiando a instalação da Vila devido a uma Portaria
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do Presidente da Província. Como muitos vereadores já tinham voltado para suas fazendas,
convocou-se um suplente: Joaquim da Silva Borges.
A Portaria questionava as condições dos prédios oferecidos para as sessões da Câmara,
audiências de autoridades e da cadeia, as quais deveriam ser informadas ao juiz de direito. A
Casa respondeu prontamente que a Vila já estava instalada desde 7 de setembro, observando
todas as recomendações da Província, mas aguardava a decisão de sua excelência.
Entendido como deficiência de comunicação ou atraso de correspondência, resolveuse o impasse em 19 de dezembro, quando a presidência da Província acatou parecer do juiz
de direito da Comarca datado de 2 de novembro. O magistrado reconheceu os edifícios como
adequados e validou a instalação da Vila e da Câmara ocorrida aos 7 de setembro de 1850.
Dessa forma, os primeiros dias da história da Câmara de Passos foram de muito trabalho,
resultando em várias medidas concretas, que começaram a dar a cara da autonomia à Vila de
Passos.

O primeiro ano de Câmara
Enquanto Vila, a Câmara exercia funções executivas e legislativas, precisando atender
principalmente as questões sociais da população. Por isso, a Casa trabalhou intensamente nas
funções executivas, resolvendo problemas reais do cotidiano e merecedores de atenção imediata.
Em 1851, é possível entender o funcionamento no primeiro ano de Câmara. Eram quatro
reuniões ou legislaturas, como eram chamadas, nas quais os vereadores se encontravam durante
oito sessões ordinárias, ficando disponíveis para futuras convocações extraordinárias.
O andamento dos trabalhos e a própria organização da Câmara determinaram alterações
internas, que fizeram parte do cotidiano da existência autônoma. Neste momento, a influência
política da Câmara era tamanha que a própria mantinha certo controle sobre as duas principais
autoridades locais, o juiz municipal e o delegado de polícia e, por isso, questões de ordem
pública eram submetidas aos vereadores.
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Prioridade foi demarcar os limites da Vila e estabelecer um sistema de comunicação
local com a região. A questão também devia ser interesse do Governo Provincial, pois em
janeiro a Casa tratou da criação de uma agência de Correios.
Nos primeiros meses, várias mudanças foram efetuadas na secretaria, como no caso do
secretário nomeado Raimundo Nato Brasileiro, que se afastou para ocupar a função de primeiro
delegado de polícia da Vila. Ele foi substituído por Antonio Machado Gomes de Castro, sendo
esta considerada a primeira alteração administrativa nos anais da Câmara.
Vieram novas substituições e no seu primeiro ano de funcionamento, a Câmara já havia
trocado quatro secretários. Nesse mesmo mês, outra baixa: por motivos de saúde, Manoel José
Lemos renunciou ao cargo, sendo substituído por Francisco Lourenço do Nascimento Rosa.
Neste ano, a vocação rural também despontava forte na Vila, com a criação de gado e
pecuária de engorda, implantando as invernadas. Os fazendeiros começaram a ficar mais na Vila,
que iniciava certo crescimento urbano, com maior circulação de pessoas e novas edificações no
centro e nas pontas das primeiras ruas e bairros.
Por isso, problemas urbanos pediram mais atenção da Câmara, que deveria tomar
providências conforme as solicitações dos moradores apareciam, como conserto de ponte para
ligação de regiões da Vila, abertura da rua do largo Senhor Bom Jesus dos Passos e o problema
das fontes de água potável.
Alguns vereadores já demonstraram preocupação com a educação, solicitando a criação
de escolas. Em 19 de dezembro, fechando o primeiro ano de mandato, a Câmara registrou no
expediente que a Vila de Passos seria sede da Vara Eclesiástica, uma instância decisória da
igreja na região.

A Câmara da Vila
Depois do primeiro ano de experiência, os vereadores passaram a resolver os problemas
mais urgentes e receber notícias importantes para o desenvolvimento da Vila Formosa do
Senhor Bom Jesus dos Passos.
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Fato marcante ocorreu em 19 de julho de 1852, quando a Câmara recebeu ofício do
presidente da Província informando da decisão imperial de que Jacuhy pertenceria à Vila de
Passos, com o Decreto 934, de 15 de março, do imperador Dom Pedro II. Em dois anos de
instalação, Passos conseguiu inverter sua condição frente à Vila de Jacuhy, que sempre foi o
centro administrativo da região entre o Sapucaí e o Rio Grande até as divisas com São Paulo.
Por meio dos trabalhos da Câmara, mudas de cana-de-açúcar foram importadas para
a cidade, incentivando os engenhos. Nesse mesmo ano, a Casa teve participação direta
na construção do novo cemitério no largo de Santa Rita, onde hoje está a E.E. Prof. Julia
Kubitschek, num trabalho das Missões.
Em 16 de julho de 1853, a Câmara ganhou um novo espaço, com a inauguração do
prédio na Rua Direita, que abrigou conjuntamente a cadeia no térreo e a Casa dos vereadores
no pavimento superior. Este ano não foi fácil para a Vila, pois houve crise na produção de
alimentos levando a uma profunda carestia. Crítica, a situação forçou a Câmara a deliberar
pela proibição da venda de alimentos de primeira necessidade a um só negociante sem que o
vendedor atendesse toda população.
A venda dos alimentos deveria ser repartida em porções pequenas a fim de não prejudicar
os mais pobres e previa multas para vendedores e fazendeiros desobedientes.
Dentre os trabalhos iniciais da Câmara, uma questão de grande importância se referiu
à demarcação do território e limites da Vila, pois eram essenciais para uma série de outras
providências. O trabalho se arrastou por muito tempo, pois não era simples. Mas em 1854,
devido à solicitação do Governo Provincial, a Câmara informou como eram as áreas limítrofes
da Vila, principiando na barra do Rio São João no Rio Grande.
No relato, são indicadas quatro freguesias rurais, onde se localizam 50 fazendas, três
engenhos de cana, uma fábrica de cal e quatro engenhos da serra. Os distritos incorporados à
Vila eram das freguesias de Ventania, Carmo do Rio Claro e do Aterrado.
Ainda em 1854, os ânimos da reunião foram insuflados com o movimento separatista
de Campanha, que desejava criar uma província independente no Sul de Minas. Neste ano,
a Câmara sugeriu a mudança para a Província de São Paulo, o que não era exatamente uma
novidade, pois até o final do século 18 a Vila pertencia ao território paulista.
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A Câmara da cidade
Em 1858, 10 anos depois de se tornar Vila e oito anos após a primeira reunião da Câmara
Municipal, Passos atinge o status de cidade, pois as condições de cidadania já despontavam nas
terras de Senhor Bom Jesus dos Passos. Dentre elas, desenvolvimento populacional, economia
em crescimento pelo sucesso da pecuária e forças políticas atuantes junto ao Governo da
Província.
O projeto nº 1, que eleva a Vila à cidade de Passos, aparece no expediente da Assembleia
de 27 de março de 1858, com artigo único. Esse mesmo projeto tramitou recebendo aditivos e
emendas, até ser aprovado como a redação primária e original em 5 de maio de 1858. A Lei nº
854 ficou assim redigida em poucas linhas:
“Lei nº. 854 de 14 de maio de 1858 – Artigo único: A Vila de Passos, da Comarca
de Sapucaí, fica elevada à categoria de Cidade, com a mesma denominação, revogadas as
disposições em contrário”.
Apesar da notícia da promulgação da lei chegar em pouco tempo na cidade, as
comemorações só ocorreram em dezembro, pois os cofres públicos da Câmara estavam
absolutamente vazios. Por isso, os próprios vereadores custearam as despesas do evento. À
frente da Câmara, continuava José Caetano Machado, que comungava com a estrutura do
Império e com a pessoa do imperador Dom Pedro II.
Na prática, a passagem de Vila para Cidade não trouxe mudanças profundas no tipo e
nem nas funções dos órgãos municipais. A Câmara manteve as funções legislativa e executiva,
as quais ocuparam o maior volume de decisões e providências dos vereadores ao longo do
período.
O crescimento econômico e social dava uma nova cara à cidade e, consequentemente,
exigiu que a Câmara solucionasse os problemas decorrentes desse desenvolvimento. Nas
sessões, as providências foram maiores em relação aos problemas urbanos, como conserto
de ruas, sarjetas, pontes, cercas, tapumes, etc, e as questões rurais, principalmente estradas e
caminhos.
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Essa fase coincidiu com a consolidação da pecuária de invernada, enriquecendo
fazendeiros, movimentando a vida na cidade e dando rápido progresso ao povo e crescimento
residencial urbano. Foi considerado um tempo de “calmaria” para a Câmara, pois não foram
registrados altos conflitos políticos e nem construção de grandes obras públicas. Com o
crescimento social de Passos, houve multiplicação de ruas, edificação de residências dos mais
ricos e criação de novos bairros na periferia com mudanças na arquitetura e no urbanismo.
O centro também se deslocou para o largo da Matriz. O fenômeno urbano e social
levou a Câmara, em seus primeiros anos de exercício como cidade, à elaboração das Posturas
Municipais, sendo sancionadas em 1859 pela Assembleia Provincial.

O Hospital de Caridade
Entre 1859 e 1862, a cidade enfrentou a “epidemia de bexigas”, doença que infestou a
região e culminou com a fundação de um hospital. A Câmara tomou frente de várias ações que
ajudaram na criação do estabelecimento hospitalar.
No início da epidemia, coube à Casa adotar ações preventivas para conter a moléstia,
incluindo solicitação à Província de remessa de vacina para a cidade; medidas para incentivar a
higiene pública e limpeza das casas; enterro de covas marcadas e até defumações. Em 1862, a
Câmara decretou estado de calamidade pública devido à proliferação da “peste”.
Na presidência de José Joaquim Fernandes de Paula, os vereadores aprovaram diversas
medidas rigorosas, empregando meios possíveis, dóceis ou convincentes, para que os doentes
se retirassem para a periferia.
Às custas da Câmara, construiu-se um galpão afastado para acolher os enfermos e
isolá-los da convivência social, que logo apelidaram de “curral das bexigas”. Apesar de todas
as medidas, a epidemia chegou a altos níveis, fato informado no relatório do fiscal de 10 de
setembro, alertando para o péssimo estado sanitário da cidade.
Após a passagem da peste, viu-se a necessidade de criar um Hospital de Caridade,
fundado em 1864, e que se transformou na Santa Casa de Misericórdia de Passos. Na área
de saúde, a Casa também disponibilizava o chamado médico de partido para atender os mais
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pobres, presos e indigentes.
No lado político, de 1860 a 1880, a Câmara trabalhou de simples questões internas até
decisões mais complexas na melhoria dos transportes, da urbanização e da economia. Dentre
elas, aprovação do prolongamento de ruas para ligar o sul e o norte da cidade em 1861.
Ainda nas melhorias públicas, deu-se atenção ao abastecimento de água potável na área
urbana, pois havia dificuldade no acesso e obtenção da água. Para sanar o problema, a Câmara
anunciou a construção de um chafariz no largo da Matriz. Mas, moradores se desentenderam
sobre a localização do chafariz: os que residiam na parte antiga da cidade queriam nas
proximidades da Matriz, enquanto os que moravam na parte alta defendiam a instalação no
largo do Rosário.
O fato provocou o que seria o primeiro desentendimento partidário na Câmara.
Vereadores travaram discussões exaltadas, como em 16 de setembro de 1863, quando houve
suspensão da reunião várias vezes. O impasse só foi resolvido quase 20 anos depois, decidindose pela construção de dois chafarizes nas localidades desejadas por cada grupo de moradores.
Nos primeiros anos como cidade, a Câmara de Passos já demonstrava maturidade política
ao manifestar-se diplomaticamente frente aos problemas enfrentados dentro e fora do Império,
como no caso da Questão Christie (1863) e a Questão Religiosa (1875). Enviando moções e
ofícios ao presidente da Província e ao imperador, o Legislativo passense manteve sua postura
manifestando-se sobre situações de âmbito nacional,
A Câmara também chegou a enviar moção para felicitar o nascimento do filho da princesa
Isabel e o Conde D’Eu.
Logo depois da formalização em cidade, a Câmara passense já refletia os ideais e o
paternalismo dos novos vereadores, que discutiam na tribuna todas ações que prejudicassem o
comércio municipal. Um exemplo foi a concorrência dos mascates com os comerciantes locais,
que sempre exigiram da Casa uma posição favorável a eles.
Em novembro, a Câmara baixou providências rígidas para donos de terrenos vagos e
abandonados e organizou uma comissão para indicar onde deveriam ser instalados “cordões de
pedra”, que eram a sarjeta e meio-fio nas calçadas, demonstrando apreço com o aspecto urbano
da cidade.

26

Escravidão e abolição
No Império, a escravidão era um tema político delicado. Recenseamentos realizados
em Passos nos anos de 1831, 1838 e 1874, e registrados nas atas, apontavam certo equilíbrio
populacional entre brancos e negros. Pouco tempo após ser elevada à cidade, alguns vereadores
já se posicionaram a favor da abolição.
Na sessão de 6 de novembro de 1871, foi lido ofício do presidente da Província, de 14
de outubro, sobre a Lei do Ventre Livre, que declarou livre filhos de escravas. A lei foi recebida
com júbilo pelos edis passenses. A partir daí, as reuniões foram marcadas por uma posição firme
contra a escravidão.
Em 1873, a Câmara repassou informações ao Governo Provincial de que a principal
atividade econômica da cidade era a criação de gado e suíno, cujas carnes eram direcionadas
diretamente para a corte imperial no Rio de Janeiro. Já em maio de 1874, informou ao Ministério
dos Negócios da Agricultura que a vigésima parte das terras de Passos estava cultivada. Esses
dois momentos já apontavam para a vocação rural que a cidade tomaria nas próximas décadas.
Devido ao desenvolvimento da invernada, que atraiu capatazes, boiadeiros, tropeiros
e jagunços, a Câmara começou a se preocupar com a violência e os conflitos com a polícia
por parte desta categoria social. Em abril de 1875, os vereadores reclamaram ao presidente da
Província enérgicas providências para manter a garantia individual. Os pedidos se sucederam
em 1876 e 1878.
Em outras demandas, vereadores indicaram a compra de terrenos para abertura e
prosseguimentos de vias, com os novos largos da cadeia, das Candeias e São Francisco sendo
alinhados pela Câmara.
O comércio progredia e como, na maioria das vezes, a classe sempre tinha apoio dos
edis, foi aprovada a construção do Mercado em janeiro de 1876. Um ano depois, já funcionava
no largo do Mercado, atrás da antiga igreja de Santo Antonio. Em novembro, a Câmara registrou
em ata a implantação da linha de Correios para Cajuru, na Província de São Paulo.
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As demandas e processos judiciais também cresceram junto com a cidade. Em abril
daquele ano, Passos ganhou uma Comarca. Sob protestos dos vereadores, dia 26 de abril de
1879 o distrito de Ventania foi desmembrado de Passos.
Em abril de 1880, a Câmara participou ativamente do movimento que pedia a criação
de uma escola de medicina na Província de Minas Gerais. Na sessão de 15 de novembro
daquele ano, houve posicionamento rigoroso em relação aos ciganos, proibindo negócio com
ambulantes. Nessa época, os vereadores pensavam na construção de um novo cemitério.

Reprodução

Vila Sr Bom Jesus dos Passos em 1880 nos tempos do Império; foto é considerada a mais antiga da Vila sem identificação do autor

Nas atas de abril de 1881, consta que a Câmara havia comprado para a necrópole uma
área de dois alqueires. Neste mesmo mês, o jornal Clarim de Passos começava a divulgar o
expediente da Câmara, sendo o serviço repassado dois anos depois para A Gazeta de Passos.
Ainda em 1881, a Câmara participou diretamente da construção de um teatro, demonstrando
certa atenção à cultura pela legislatura em exercício.
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Nas sessões, o presidente Pedro Getúlio Monteiro de Mendonça questionou maus-tratos
aos escravos pelos seus senhores e fez um apelo aos vereadores em prol dos africanos acima de
40 anos. Em meados deste ano, a Câmara também representou ao Ministro do Império um novo
pedido na área de saúde, solicitando a vinda das Irmãs de Caridade para o hospital.
Neste período, também foram erguidas em Passos as quatro igrejas mais importantes
da cidade: Santo Antonio, Nossa Senhora do Rosário, a Matriz Senhor Bom Jesus dos Passos
e a capela de Nossa Senhora da Penha. Apesar de não serem bens públicos, a Câmara ajudou
ativamente nas obras, seja com doações diretas ou indiretas vindas do Governo Provincial.
Em maio de 1885, sob a presidência de Manuel Narciso Ferreira de Brito, a Casa
teve acesso a um parecer da comissão encarregada de avaliar a realidade das obras e prédios
públicos dos últimos 20 anos, já que houve esforço pela urbanização da cidade. O documento
acusava estado deplorável de vários imóveis, incluindo o da Santa Casa, das quatro igrejas, do
matadouro, do largo da Matriz, do cemitério e da própria Câmara.
A presidência cobrou da imprensa local a publicação dos escravos libertos pela idade
em julho de 1886. Aos 4 de julho de 1888, Joaquim Getúlio Monteiro de Mendonça, vicepresidente em exercício, abriu a sessão histórica lendo o Aviso Circular nº 3.353, de 13 de maio,
da Lei Áurea, que aboliu a Escravidão no Império.
Houve festa e comemoração nas ruas, com passeata cívica, confraternização entre
moradores e os escravos. Nesse mesmo dia, a Câmara se movimentou para conseguir auxílio
do governo para organização de um núcleo de imigrantes, os quais deveriam substituir a mão
de obra escrava. Em Passos, havia 5,6 mil escravos.
O tema transporte apareceu com mais ênfase em agosto de 1888, quando os vereadores
pediram, junto ao presidente da Província, o prolongamento da Estrada de Ferro Minas e Rio
até Passos.
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As homenagens
Em 25 de outubro de 1888, a Câmara registrou agradecimentos à alteza imperial, princesa
Isabel, sobre a Lei Áurea. As honrarias já eram uma prática da Casa nesse período, que pleiteou
títulos para vários cidadãos ao longo da década, como a condecoração imperial Ordem da Rosa
e a Comenda da Ordem de Cristo.
Incontáveis foram as simples homenagens, bem como os motivos para tais. Um dos
agraciados foi o Barão de Passos, que recebeu homenagens em 1883 devido à ajuda financeira
na construção do Hospital de Caridade e a doação das duas torres para a Igreja Matriz.
Reprodução

Carta Imperial concedendo título de Cavaleiro da Ordem de Cristo
a José Caetano Machado, primeiro presidente da Câmara de Passos
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Reprodução

Reprodução

Modelos de condecorações pleiteadas pela Câmara ao Império: Ordem da Rosa (direita) e Ordem de Cristo

As formações partidárias
No fim dos anos 1880, devido a divergências, tumultos internos e os casos de votos
vencidos entre vereadores e o presidente da Casa, originaram-se as primeiras formações
partidárias na história política da cidade. De um lado, apareciam os liberais (abolicionistas e
com ideais republicanos e urbanos), enquanto de outro, os conservadores (lavouristas). Era o
último ano do Império, que já sofria com a crise.
As atas não revelam grandes debates ou discursos acalorados contra ou pró República,
mas já se observava condutas bipartidárias por parte dos vereadores. Ao mesmo tempo, não
havia críticas a Dom Pedro II.
Nos últimos anos da Câmara imperial, na presidência de Joaquim Rodrigues de
Vasconcelos, os vereadores discutiram muito a troca de nomes de ruas e praças da cidade,
principalmente para homenagear batalhas (Riachuelo, Itororó, Angustura, etc) e figuras do
Império (Conde D’Eu, Duque de Caxias, Visconde do Rio Branco, Marquês de Herval). Nomes
estes distantes da realidade de Passos, que já convivia com a violência urbana e a presença
marcante dos jagunços pelas ruas.
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A CÂMARA NA REPÚBLICA
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A Proclamação da República
Aos 27 de novembro de 1889, 12 dias após a proclamação da República no Rio
de Janeiro pelo marechal Deodoro da Fonseca, o presidente da Câmara de Passos, tenente
Joaquim Rodrigues de Vasconcelos, realizou sessão extraordinária às 19h, comemorando com
vereadores, representantes civis e militares a adesão da Câmara e do povo passense à nova
forma de governo vigente no país.
As primeiras ações da Casa foram a nomeação de uma comissão, organizada por uma
guarda cívica, para emergência e indicação ao governo provisório, sendo escolhido sete homens
idôneos para ocuparem cargos de administração oficial e a criação da guarda noturna.
Até o dia 30, os vereadores se reuniram na sede da Câmara a fim de receber orientações
e decisões do Governo Provisório e de Minas Gerais. Eis que no último dia do ano, o presidente
e monarquista declarado Joaquim Rodrigues de Vasconcelos se antecipou e indicou aos colegas
vereadores pedido de dissolução da Câmara ao governo mineiro para que se nomeasse um
intendente. Aprovada pelos edis, a autodissolução foi considerada uma medida ímpar.
Reprodução

Monarquista Joaquim Rodrigues de
Vasconcelos dissolveu a Câmara após
proclamação da República

Nesta fase de adaptação, as Câmaras foram substituídas pela Intendência, que corresponde
à fase inicial dos trabalhos republicanos.
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A Intendência
A partir da proclamação da República, começava uma nova fase na história da Câmara,
deixando para trás as condições de cidade imperial para tornar-se município republicano. Como
os ideais que derrubaram o Império basearam-se no positivismo do francês Augusto Comte
(1798-1857), houve uma série de modificações na estrutura do governo visando adaptar o país
à nova realidade política e administrativa.
Por dois anos, mudanças foram efetuadas em todas as esferas de poder: federal, estadual
e municipal, enquanto se preparava a Constituição e reestruturação dos ministérios. Os próprios
Estados organizavam suas constituições e definiam suas articulações com os municípios.
No caso dos municípios, esse período foi chamado de Intendência, um governo provisório
para que as cidades criassem e aprovassem o Estatuto do Município, o qual cumpria o papel
de constituição própria. A Intendência funcionava como uma Câmara Municipal transitória,
mantendo todas atribuições e funções executivas e legislativas.
Em Passos, formou-se uma comissão provisória com três membros, tendo como
presidente Francisco da Silveira Gusmão, apoiado pelo coronel Francisco Gomes de Souza
Lemos. Os dois estiveram à frente das adaptações do município à nova ordem da República.
Gusmão encerrou os trabalhos em 1892, quando da primeira eleição da Câmara Republicana.
Na Intendência, foram elaborados um Regimento Interno provisório para a Câmara e
um Estatuto provisório a fim de manter continuidade na administração municipal. A comissão
também manteve o Código de Postura de 1888, aprovado pelo Governo Provincial do Império,
balizando o trabalho neste período. Com pequenas modificações, converteu-se no regimento
permanente tempos depois.
Na última fase do Império, a Câmara de Passos já tinha um perfil de certa divisão
partidária. Enquanto a oposição defendia os interesses rurais, a situação identificava-se com
o desenvolvimento mercantil e urbano, representando o pensamento republicano e burguês da
época.
Na avaliação do historiador Antonio Grilo, em seu livro dos 150 anos da Câmara de
Passos (1998), o fato mais importante deste período é a “gestação de contradições políticas que
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se tornarão dramáticas logo depois e cujas raízes se encontram exatamente neste momento de
transição”.

A Câmara republicana
Na presidência de Gusmão, a Intendência de Passos teve uma transição bem equilibrada
do Império para a República. E a primeira eleição após esse período o manteve como chefe
do Legislativo, mas ele renunciou por motivos de mudança. Em seu lugar, foi eleito Francisco
Gomes de Souza Lemos, considerado moderado.
Reprodução

Coronel Francisco Gomes de Souza Lemos
esteve à frente da Câmara nos primeiros
anos da República

Das alterações mais relevantes na administração municipal, destacaram-se a nova
configuração determinada pelo Estado de Minas e a Constituição da República, que separaram
os trabalhos do Legislativo e do Executivo. Enquanto no Império a “agência executiva” e a
“presidência” eram uma só e desempenhadas pela mesma pessoa, na República a função do
Executivo era diferente do Legislativo. Porém, as duas continuaram a ser exercidas por apenas
uma pessoa.
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Essa separação dos poderes gerou mudanças no comportamento dos vereadores e da
própria Câmara. Como a Casa elegia o presidente, o qual dependia da aprovação dela para
seus atos, o novo sistema abriu espaço para uma oposição mais forte. Naquele momento, os
vereadores ainda se reuniam na região do largo do Rosário, no imóvel de esquina da rua Direita,
onde também funcionava a cadeia. Do outro lado, estava o quartel da polícia.
No início dos anos 1890, a Câmara regulamentou os contratos celebrados, muitos vindos
do tempo da Intendência, com prestadores de serviços e fornecedores. A maioria deles se referia
à construção de pontes, reparos de ruas e estradas e do serviço funerário, contratado pelo período
de 20 anos, incluindo enterro gratuito aos mais carentes.
Já no início do mandato, Francisco Gomes afastou adesão ao movimento separatista
de Campanha, que pretendia se separar de Minas Gerais e criar o Estado de Minas do Sul. Ele
publicou um protesto no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, criticando a separação, a qual
acreditava que seria um desastre para o Sul de Minas.
Ao completar três anos de mandato, foi sucedido pelo irmão Jayme Gomes. A
administração dos Gomes realizou vários trabalhos legislativos importantes para a cidade, como
revisão, aprovação e aplicação do Estatuto do Município, do Regimento Interno da Câmara e
do Código de Posturas.
Reprodução

Jayme Gomes liderou trabalhos
importantes, como Regimento
Interno da Câmara e Código de
Posturas Municipais
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Em junho, foi apresentada proposta de construção de uma estação férrea na cidade, não
concretizada, mas que já apontava para uma sintonia entre a Câmara e as forças econômicas
em Passos.
A cidade apresentava várias melhorias urbanas, com mais avanço de novas ruas centrais,
investimento no comércio e aumento populacional. Em janeiro de 1893, a Casa aprovou o
Regimento do Cemitério de Santa Bárbara. Naquele tempo, os serviços funerários já eram
terceirizados e a empresa deveria informar o número de enterros anualmente. Também aprovouse o Projeto nº 5, que criou a gratificação mensal de 300 mil réis para o chefe do Executivo.
Passos parecia viver um tempo de riqueza, mas apenas para os mais abastados. A outra
classe social sofria com as más condições de vida, além da mão de obra escrava ociosa. Sem
falar no crescimento da onda de violência e a vinda de forasteiros, capatazes e jagunços. Por isso,
atrás do falso “clima de tranqüilidade”, a Câmara teve que enfrentar um momento conturbado
de contradições e interesses.
O comércio foi o primeiro setor a reclamar posição da Câmara em relação à cobrança de
taxas de ambulantes, sendo aprovado projeto sobre imposto de mascateação. Já em setembro,
houve pedido ao governo para garantia da ordem pública, demonstrando, mais uma vez,
preocupação com o crescimento da violência urbana.
Em três anos, de 1893 a 1896, a Câmara aprovou projetos para construção e serviços em
pontes da cidade, como do Rio São João e do ribeirão Bocaina, e para os distritos de Carmo do
Rio Claro, Santa Rita de Cássia e São José da Barra.
Em 1894, o Tribunal de Apelação de Ouro Preto deu ganho de causa à Câmara de Passos
no caso de um produtor rural que envolveu o Legislativo passense numa crise extraordinária até
então na história da instituição. O embate judicial durou dois anos. Na mudança da estrada de
Passos à Ventania, um fazendeiro fechou parte da estrada onde passavam fazendas em direção
a São José da Barra, prejudicando a circulação pública.
O presidente agiu como determinava as posturas municipais e mandou reabrir a estrada
com as devidas multas. O fazendeiro não acatou. Depois de muitas discussões e troca de farpas
em sessões na Câmara, o impasse acabou no Tribunal de Justiça do Estado.
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A partir desta crise, criou-se simbolicamente a oposição entre os governistas e os
lavouristas, comportamento já predominante no âmago da edilidade passense, como analisa o
historiador Antonio Grilo. Conforme ele, o episódio daria origem ao famoso duelo entre Pato e
Peru na política local, que dominou a história do Legislativo em Passos por décadas.
Com medo da epidemia de cólera que avançava nas divisas com São Paulo, o presidente
Jayme Gomes instalou “cordões sanitários” conforme recomendações de médicos à época e
mandou limpar e desinfetar praças públicas, estabelecimentos comerciais e residências.
Ao final do mandato de Jayme Gomes, a Câmara voltou seus esforços para resolver
problemas de importância social e técnica, como novas instalações do matadouro, ampliação do
acesso à água potável às casas particulares e a multiplicação do uso público em chafariz.
Em decorrência dos atos violentos na cidade, Jayme Gomes tentou contê-los assinando
contrato com quartel de força pública e ofereceu crédito extraordinário para o pagamento dos
paisanos contratados pelo delegado de polícia para o policiamento. Estes foram um dos últimos
atos de Jayme Gomes como agente executivo e presidente da Câmara. Ao ser eleito deputado,
mudou-se para Belo Horizonte e nunca mais retornou a Passos.

O último mandato do século
Na Câmara, o derradeiro mandato do século ficou nas mãos do presidente Evaristo
Augusto Alcântara Lemos. Logo aos 15 de janeiro de 1898, os vereadores aprovaram e
encaminharam pedidos para melhoria do destacamento ao Batalhão, revelando a mesma
preocupação da legislatura anterior sobre a violência na cidade.
No início do mandato, no final de janeiro, os vereadores retomaram a discussão da
construção de uma ferrovia em Passos. Alegando demora, indicaram que a Câmara representasse
ao presidente do Estado solicitando a vinda dos trilhos da estrada de ferro de Muzambinho.
Mesmo no fim da gestão, em 1900, a questão ficou sem solução. Outra frustração: a instalação
da Caixa Econômica, que também não se concretizou.
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Evaristo Alcântara e vereadores discutiram
sobre construção da ferrovia na cidade

No entanto, o maior problema para a nova administração envolveu a melhora no acesso
ao abastecimento de água potável à população. Tentando resolver a questão logo no início do
mandato, o presidente Evaristo encontrou muitas dificuldades e não conseguiu saná-las nos três
anos à frente da Câmara.
A presidência e os vereadores discordaram muitas vezes sobre o investimento que
resolveria apenas parte do problema do abastecimento. Um dos projetos, apresentado em
dezembro de 1898, levantou custo que equivalia a seis vezes a renda anual do município.
Por outro lado, a gestão alcançou êxito ao dar o pontapé inicial na iluminação pública
e investir na educação e cultura. A Câmara ainda trabalhou em prol da saúde pública em 1899.
Para ajudar a Irmandade e os mordomos da Santa Casa na construção do novo hospital, a Casa
tomou várias providências políticas e destinou recursos consecutivos, por vários anos, até a
finalização das obras.
No dia 1º de novembro de 1900, a Câmara promoveu a última eleição do Legislativo
do século, com vitória do coronel Joaquim Gomes de Souza Lemos, do Partido Republicano
Mineiro, por 771 votos contra os 668 do oposicionista tenente Miguel Joaquim Pereira.
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Joaquim Gomes de Souza Lemos foi
eleitopara o primeiro mandato do
século 20

A eleição transcorreu calma e grande número de vereadores compareceu à sessão.
Entretanto, foi considerada fraudulenta, já que o sistema eleitoral da Velha República criou o
chamado coronelismo e tinha como hábito o “voto de cabresto” e o “curral eleitoral”.
Como esperado, a oposição criticou a Comissão de Alistamento Eleitoral, alegando que
o juiz de paz teria eliminado muitos eleitores aptos. Prática política da época, o alistamento fazia
o processo qualificativo dos eleitores por requerimento. Após verificação dos resultados e posse
dos eleitos, o que acontecia sempre no último dia do ano, houve foguetório dos vencedores,
esperando a chegada do novo século.
O ano de 1901 iniciou com a rotina tradicional na Câmara, mas a década seria tumultuada
na administração política da cidade. Entre 1901 e 1910, a Câmara votou e aprovou conjunto
de leis relativas a problemas urbanos de Passos: reforma do Liceu; autorização ao agente do
Executivo para iniciar canalização de água; demarcação de divisas; modificações em impostos
e taxas, consertos de ruas, pontes e estradas.
As divergências políticas esquentaram já em 1901, quando em 3 de junho a Câmara
recebeu requerimento criticando severamente a administração de Joaquim Gomes e solicitando
providências legais. Isso obrigou a presidência remeter ofício ao presidente do Estado “pedindo
força para manutenção da ordem”. Novas eleições foram marcadas para 6 de outubro.
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Após o episódio, governos e lavouristas trocaram farpas em discursos violentos nos
jornais e folhetins, além de insultos nas ruas e repartições. Nos anos seguintes, as disputas se
acirraram, com ameaças, vinganças, assassinatos, tiroteios, invasão da cidade por jagunços e
até prisão de eleitores para prejudicar as eleições na Câmara. Fatos que deixaram os moradores
inseguros e apreensivos.
Mais uma vez, os governistas, com Joaquim Gomes à frente, solicitaram maior
policiamento ao governo do Estado. Em 1903, a Câmara ainda mantinha pagamento dos
paisanos como apoio à polícia, pois o capanga tornou-se figura constante na região. No entanto,
os capangas trabalhavam em duas frentes: tanto para os delegados (a “favor da lei”) como para
os coronéis (“fora da lei”).
O fato é que 1903 foi um marco na vida social e política da cidade, pois violência,
tiroteios e mortes eram frequentes. Em janeiro, os vereadores reagiram pedindo para que a
Câmara solicitasse ao governo a presença de um delegado militar com destacamento suficiente
para o policiamento. Nesse momento em que a violência e bandos de jagunços aumentavam,
iniciavam os novos alistamentos para as eleições de outubro.
Do ponto de vista político, o caso mais grave ocorreu em 30 de junho, quando mais
de 10 jagunços, em tiroteio, invadiram a casa do juiz alistador para roubar e destruir os livros
do alistamento eleitoral. Mais uma vez, os governistas pediram apoio ao governo do Estado,
alegando aumento da criminalidade e insegurança para o exercício político.
Os lavouristas foram acusados de roubar os alistamentos porque lhe eram desfavoráveis
e os governistas, por sua vez, de manipulá-los. O governo do Estado interferiu, aceitando a
versão da situação, aprovando a reforma administrativa e anulando os alistamentos. O mandato
de Joaquim Gomes foi prorrogado por mais um ano e as eleições, adiadas para 1904.
Este ano encerrou a tradição dos governistas na Câmara, pois eles perderam a eleição
para os lavouristas, que se tornaram majoritários na Casa. Assumiu a presidência Manoel Lemos
de Medeiros, o Neca Medeiros, iniciando sua gestão em 1º de janeiro de 1905.
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Coronel Manoel Lemos de Medeiros, o
Neca Medeiros, assumiu em 1905 como
líder dos lavouristas

A “matança do Fórum”
A gestão do coronel Neca Medeiros começou atribulada, pois a assembleia desaprovou
as contas da legislatura anterior. Só depois de alguns meses e de recursos judiciários os ânimos
serenaram novamente.
Logo no início do mandato, Neca Medeiros suspendeu as atividades do Liceu Municipal
devido às matrículas insuficientes, mas inaugurou várias escolas rurais. Já em 1906, Neca
Medeiros conseguiu implantar a primeira linha telefônica ligada a Guaxupé; ampliou o
fornecimento de água substituindo boa parte da rede de canalização; modificou o matadouro;
ampliou estradas, pontes e ruas.
No entanto, em toda sua administração, a construção do Grupo Escolar foi considerada
sua maior obra. Com autorização da Câmara, comprou o antigo prédio do Hospital de Caridade
para construir a escola. Porém, o governo estadual avaliou o imóvel como inadequado, sendo
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preciso demoli-lo para erguer o novo grupo. A obra custaria 30 mil réis, dinheiro não disponível
no caixa da Câmara, que autorizou pedido de empréstimo para amortização a longo prazo.
Na estreia da primeira edição do jornal Cidade de Passos, semanário que funcionou
como órgão oficial do município, foi lançada a pedra fundamental do Grupo Escolar aos 27 de
outubro de 1907.
Ainda faltava dar nome ao Grupo Escolar. Em 1908, Neca Medeiros entrou em atrito com
o advogado Wenceslau Brás Pereira, de Monte Santo de Minas, num processo de patrimônios
e heranças familiares. Lodo depois, Wenceslau Brás chegou à presidência do Estado e como
forma de amenizar os desentendimentos e homenagear o político, Neca Medeiros batizou a
instituição de Grupo Escolar Wenceslau Brás.
Enquanto isso, na Câmara, dominada pelos lavouristas, as reuniões eram inflamadas,
com críticas, troca de farpas e todo tipo de embate político catalisador de violência. Os coronéis
mantinham seus capangas e jagunços, favorecendo agitações políticas.
Refém da situação, o povo vivia acuado em suas casas, num município com homens
desfilando armados e na iminência de uma tragédia. Para abrandar a situação, a Secretaria de
Segurança Pública do Estado enviou para Passos o delegado militar e alferes Isidoro Correia
Lima que, aqui chegando, se pôs ao lado dos lavouristas.
O que aconteceu em 1909 modificou para sempre a história da cidade, que assistiu ao
gradual aumento da violência e que culminou no episódio conhecido como “matança do Fórum”.
Tudo não passou de um plano para que o alferes Isidoro convocasse a depor os envolvidos em
assassinatos.
Na manhã de 26 de setembro de 1909, políticos e jagunços foram convocados para
depoimento no salão superior da cadeia, onde funcionava a Câmara. Ali, seriam surpreendidos
e enforcados. O plano fracassou, terminando com a morte de Neca Medeiros, a figura de maior
destaque do lavourismo na época.
Depois da tragédia, a Câmara decretou luto e participou dos velórios e funerais. Os
vereadores voltaram a se reunir somente três dias depois, já com o vice João Caetano de
Barros assumindo a presidência da Casa. Algumas sessões foram agitadas, pois jagunços ainda
rondavam a cidade à noite e chegaram até a colocar panos pretos no prédio da edilidade.
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De arruaças e disparos isolados, os jagunços se dispersaram e, dias depois, sumiram da
cidade. Os cavalarianos chegaram uma semana após para uma verdadeira devassa, ficando no
ar o clima de “caça às bruxas”. Após as providências judiciais, processo e júri avançaram por
um ano. O espaço da Câmara cedeu lugar aos trabalhos processuais, finalizados em 1910 e sem
condenações de ambos os lados, com exceção da prisão de três jagunços.
Provisoriamente, as sessões ocorreram na casa do presidente João de Barros, que
conseguiu concluir obras iniciadas na gestão de Neca Medeiros, mesmo com a experiência
traumática vivida pela Casa nos últimos anos. Muitas delas importantes para o desenvolvimento
municipal, como a conclusão do abastecimento de água, ampliação da rede telefônica,
enfrentamento da epidemia de varicela, de 1910 a 1911, e restauração da ordem pública.
Entretanto, uma de suas principais obras foi a inauguração da iluminação elétrica da
cidade em abril de 1912. Praticamente um mês depois, em 31 de maio, encerrou seu mandato.

A era Pato e Peru
Pela segunda vez, Joaquim Gomes tornou-se agente executivo e assumiu a presidência da
Câmara. Os partidos políticos de Passos tinham novo perfil e nomenclatura, sendo popularmente
denominados de Pato e Peru. Partidos novos, mas de ideologias antigas. As classes dominantes
mantinham-se no poder com interesses opostos. Enquanto um lado era formado pelos
comerciantes, urbanos e industriais, da outra ponta estavam os agropecuaristas e rurais.
Essas duas frentes políticas se revezavam à frente da Câmara, representando os mais ricos.
O homem da classe média ou operário nunca ocupou lugar na Casa e muito menos mulheres,
negros ou pobres. Por outro lado, a nova era caracterizou-se por certo amadurecimento político,
que buscava espelhar-se na civilidade e padrões dos centros mais desenvolvidos do país.
Em Passos, o contexto socioeconômico sentia os reflexos das mudanças. Com apoio da
Câmara, novas culturas se desenvolviam, como a do algodão e cana-de-açúcar, e a invernada
deu lugar à criação de raça e pecuária leiteira com a introdução do zebu. O comércio abriu
novos mercados com os imigrantes italianos e sírios.
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Na indústria, já funcionavam fábricas de macarrão, curtume, ladrilhos, destilaria e
cervejaria. Passos ganhou a primeira agência bancária, teve seu primeiro time de futebol e a
inauguração do Cinema Recreio. Nesse cenário progressista, estavam os Gomes, que tiveram
apoio do irmão, o deputado Jayme Gomes, diretamente de Belo Horizonte.
De 1912 a maio de 1915, a presidência da Câmara esteve nas mãos de Joaquim Gomes,
que se empenhou para a rápida modernização da cidade voltada para a ideologia burguesa. Por
isso, incentivou construções de estilo neoclássico, principalmente os sobrados, chegando até a
promulgar lei sobre regras padronizadas de estilo arquitetônico.
O ano de 1913 foi produtivo nos trabalhos da Câmara, principalmente ao resolver o
problema do abastecimento de água potável por algum tempo e instalar o serviço de irrigação
das ruas e praças. Ligou as estradas de Passos a Cássia, Ventania, São José da Barra e às estradas
da Mumbuca e Boa Vista, além de apoiar estabelecimento da primeira linha de automóveis no
município.
Sem candidato à altura, Francisco Gomes elegeu-se facilmente em 1915, com uma
peculiaridade: parecia ser aprovado por todos. Fez um governo tranquilo, destacando-se na
educação, dando total apoio à obra do Colégio Imaculada Conceição e no funcionamento do
Colégio Monsenhor João Pedro.
Mas sua realização de maior repercussão foi a construção do Paço Municipal, prédio
neoclássico que seria a sede da Câmara e, mais tarde, da prefeitura (hoje, Palácio da Cultura).
Francisco Gomes cuidou de todos os trâmites para que o espaço fosse construído até no final da
gestão, mas não participou da inauguração, liderada pelos Perus recém-eleitos.
Como presidente da Câmara, coronel João de Barros inaugurou o Paço Municipal aos
7 de setembro de 1919. Na administração, ainda liderou e conseguiu a instalação da ferrovia e
do telégrafo.
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Página do Álbum de 1920 oferece informações sobre a Câmara na presidência de João de Barros (no detalhe)

No começo de 1921, os vereadores discutiram sobre a exploração industrial do charque
e do esporte municipal. A Associação Esportiva Passense solicitou à Câmara concessão para
construção de um estádio de futebol e, dois dias depois, os vereadores aprovaram projeto de
cessão de área, originando o Estádio Municipal de Passos.
Com as demandas resolvidas, a gestão de João de Barros foi considerada tranquila do
ponto de vista político-administrativo. Os eventos mais importantes ainda estariam por vir.
Representantes da Câmara e da população compareceram em peso no lançamento da pedra
fundamental da ferrovia aos 30 de abril de 1921 onde se instalaria a Estação da Estrada de
Ferro da Companhia Mogiana, que ligaria até o interior paulista. Em dezembro, chegou a Maria
Fumaça em Passos.
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Depois de receber o primeiro vagão na plataforma recém-inaugurada, vindo de Itaú do
ramal de Guaxupé, os vereadores foram para o Paço Municipal a fim de lavrar a ata de ouro
aos 31 de dezembro de 1921. O feito era considerado um impulso ao progresso do município.
Por quase seis meses, de setembro de 1921 a fevereiro de 1922, a Câmara gastou seu
tempo com duas transferências importantes para instalação da energia elétrica e telefonia. Estes
atos praticamente fecharam a gestão de João de Barros à frente da Câmara.
Uma nova formação da edilidade, em janeiro de 1923, elegeu como presidente o coronel
José Stockler de Lima, o Juca Sctokler, que trazia um pouco da tradição lavourista, mas também
se identificava com os interesses urbanos. A legislatura contava com 11 vereadores. Como
progresso, Juca Stockler entendia o desenvolvimento do comércio, do transporte e melhorias
urbanas favoráveis à burguesia.
Por isso, em todo ano de 1923 a Casa atendeu pedidos de vários segmentos, como a
isenção de impostos para fábricas; licença de fundação de uma loteria e decisões sobre a renda
do correio municipal. Na educação, liberou auxílio para manutenção e construções de escolas.
Como a construção do estádio, liberou-se verba para as arquibancadas, mostrando que o futebol
era uma paixão passense.
As entidades religiosas também ganharam auxílio da Casa, como instalação da energia
elétrica na Capela de São Francisco, construção da igreja de São José da Barra e manutenção
do relógio da igreja do Rosário.
Em junho de 1925, Juca Stockler promoveu em Passos o Congresso das Municipalidades,
incentivado pelo governo estadual. Por três dias, no salão da Câmara marcaram presença
autoridades governamentais e representantes de quase todos municípios vizinhos. O transporte
foi o tema principal do evento, centralizando a discussão na elaboração do Plano Viário da
região, para construção de estradas municipais e da linha férrea. No final, aprovaram o plano
rodoviário entre os municípios regionais.
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Participantes do Congresso das Municipalidades em 1925, promovido na presidência de Juca Stockler

Lourenço de Andrade venceu as eleições em 17 de abril de 1927, assumindo a presidência
da Câmara em maio, sendo o último agente executivo antes da Revolução de 1930.
Eleição conturbada, os Perus venceram os Patos por uma diferença mínima de votos,
apenas 384. Lourenço de Andrade apresentou à Câmara um plano diretor com melhorias
urbanas para Passos. Nesse plano, o político enfrentou polêmicas sobre o abastecimento de
água potável, pois as obras de captação e canalização em fontes afastadas da cidade, como no
Córrego do Sabão, ocasionaram problemas financeiros e não surtiram os efeitos desejados.
Aproveitando o descontentamento geral, a oposição tecia críticas ferrenhas à administração.
Na área urbana, priorizou o calçamento no centro e pavimentação de vias. Deu atenção
à educação, pois incentivou a construção de escolas e incrementou a instrução primária e
secundária. No entanto, sua maior preocupação foi o transporte. A proposta de Lourenço de
Andrade era conservar grande parte do plano rodoviário e, assim, concentrou seus esforços nas
estradas, as quais seriam solução para os problemas do produtor rural. Embora priorizasse a
construção da Estrada de Ferro Sudoeste de Minas, somente em março de 1929 iniciou a obra
que ligaria as estradas de ferro Oeste de Minas até a Mogiana, em São Paulo.
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Lourenço de Andrade presidiu a Câmara
priorizando avanço do transporte no
município

Revolução de 1930
Em agosto em 1930, Lourenço de Andrade viajou para Águas de Lindóia (SP), deixando a
administração com o vice-presidente, coronel José Vilela Lemos. O Brasil já vivia o movimento
revolucionário contra as oligarquias que culminou com a Revolução de 1930, pondo fim à
República Velha.
Na Câmara, o presidente coronel José Vilela Lemos convocou extraordinária aos 6
de outubro, dois dias depois de receber a notícia da derrubada do governo pelo movimento
revolucionário. Olegário Maciel, presidente do Estado, informava sobre a situação política em
Minas e no país, solicitando a colaboração das Câmaras Municipais a fim de manter a ordem e
a normalidade nas cidades.
Radiograma vindo do Batalhão de Uberaba instruía para que sargentos e instrutores da
região tomassem, urgentemente, as repartições federais, telegráficas, correios e paralisassem as
estradas de ferro. Nesta sessão, a Câmara de Passos autorizou a criação e organização de uma
Guarda Municipal.
Lourenço de Andrade só voltou a Passos em novembro, reassumindo o cargo de
presidente da Casa e chefe do Executivo. Sua primeira medida, na sessão de 23 de novembro
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de 1930, foi reunir um grupo de pessoas, ex-vereadores, autoridades e representantes de classe
a fim de tratar da cooperação ao Movimento Pró-resgate da Dívida Nacional. Na verdade, era
um modo de obrigar a sociedade a custear as despesas revolucionárias.
Aprovou-se a criação do comitê central, com representantes de vários segmentos. Em
15 de fevereiro de 1931, foi instituído o Regime das Prefeituras, com os livros da Câmara de
Passos apresentando um novo termo de abertura.
Lourenço de Andrade foi empossado como prefeito nessa mesma data, sendo as Câmaras
extintas 16 dias depois. No lugar delas, o governo criou o Conselho Consultivo, presidido em
Passos por Symphronio de Vasconcellos nos três primeiros anos.
As reuniões do Conselho Consultivo eram raras. Quando realizadas, Lourenço de
Andrade as presidia excepcionalmente. Em seu relatório de administração dos anos de 1932 e
1933, Lourenço de Andrade confirmou que recebeu a Casa em boas condições financeiras e sem
dívidas, uma boa herança política de Juca Stokler.
Em contrapartida, estava sem água, esgotos, instrução e estradas, ou seja, com dificuldades
para corresponder à expectativa do povo. Ele ainda descreveu as condições da cidade naquele
momento: Passos possuía 43 mil moradores e 1.600 casas, numa área de mais de 82 alqueires e
arrecadação superior a 277 mil réis.
Implantado o Regime de Prefeituras, nova configuração político-administrativa entrou
em vigor, com a separação dos Poderes Legislativo e Executivo. Enquanto as Câmaras ainda
representavam o Legislativo, o Executivo constituiu-se de poder à parte com a figura do prefeito
municipal.
A partir daquele momento, as Câmaras não mais administravam o município como nos
anos anteriores. Toda essa responsabilidade passou para as mãos do prefeito, que deteve maior
poder de decisão nas ações e decisões da administração, como orçamento e interferência nos
órgãos, setores ou projetos.
Na prática, as funções legislativas não perderam sua importância, mas passaram a ter
um papel coadjuvante em relação ao prefeito. Como conseqüência, as eleições dos prefeitos
tornaram-se mais relevantes no que se refere à atenção político-partidária, esvaziando o trabalho
da Câmara.
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Os partidos perceberam que a mobilização eleitoral deveria se concentrar na eleição do
chefe do Executivo, pois este representaria seus reais interesses. Esse contexto fecha a fase final
do primeiro período republicano da Câmara de Passos.
As eleições de 1936 foram consideradas acirradas e equilibradas, pois os votos distritais
passaram a ter maior peso eleitoral. Para prefeito, concorriam Carlos José Lemos e Lourenço de
Andrade, enquanto os vereadores se dividiam entre José Marcelino, que representava o Partido
Peru, e Saturnino Grilo, do lado dos Patos. Conchavos, arranjos, impugnação de votos e urna
inutilizada resultaram em desconfiança e a eleição foi questionada pelos Patos no Tribunal
Eleitoral de Minas Gerais.
O resultado: Lourenço de Andrade empossado como prefeito e a reinstalação da Câmara
de Passos ocorreu em 24 de julho, com a eleição de Domiciano José Lemos para presidente.
Pouco mais de um ano, o presidente Domiciano Lemos fez a última reunião da Casa aos
23 de setembro de 1937, data da extinção definitiva das Câmaras Municipais ao se instaurar o
Estado Novo, sob o domínio do gaúcho Getúlio Vargas.
Acervo pessoal

Domiciano Lemos presidiu última sessão
em setembro de 1937, ano de extinção das
assembleias

No seu governo, o presidente Vargas dissolveu o Poder Legislativo em todas suas instâncias,
do Congresso às Câmaras Municipais. A administração das cidades concentrou-se em
políticos indicados pelo governo varguista. Em Passos, Lourenço de Andrade ocupou o cargo
de prefeito até 1945. As Câmaras voltariam ao cenário político brasileiro somente em 1947.
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AS LEGISLATURAS NO SÉCULO 20
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A Constituição de 1946
Derrubada a ditadura Vargas, os partidos voltaram a se movimentar a partir de 1945, mas
já funcionavam como movimentos políticos organizados. As Casas legislativas não retornaram
aos trabalhos de imediato, pois o Congresso e o Senado Federal no Rio de Janeiro trabalharam
de fevereiro a setembro do ano seguinte na elaboração da nova Constituição de 1946.
Redemocratizadora, a Carta Constitucional promulgada em 18 de setembro restituiu o
equilíbrio dos três poderes, trazendo de volta as eleições diretas para presidente, governadores,
deputados federais, senadores e assembleias legislativas. Aos municípios, assegurou sua
autonomia por meio de eleição do prefeito e dos vereadores e de sua administração própria.
As Câmaras Municipais reconquistaram seu espaço e tornaram-se órgãos representativos
locais e de composição partidária de vereadores, os quais eram eleitos por representação
proporcional. A idade mínima para votar continuou de 18 anos e o voto feminino passou a ser
obrigatório, mas os analfabetos ainda não tinham direito a eleger seus representantes.
A Constituição do Estado de Minas Gerais saiu em 1947 com a retomada dos trabalhos
da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, na qual os partidos políticos tendiam para o
conservadorismo, como a União Democrática Nacional (UDN), Partido Social Democrático
(PSD), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Republicano (PR). Os deputados eleitos
tinham forte vínculo com a política municipal.
Para historiadores, esse sistema possibilitou o acesso das camadas médias da população
ao Legislativo. Em Passos, Geraldo Starling Soares, nomeado no lugar de Lourenço de Andrade,
governou interinamente de 1945 a 1946. Na primeira eleição municipal, em novembro de
1947,Geraldo da Silva Maia (PSD) foi eleito pelo povo.
Nesse momento, a história da Câmara de Passos tomava um novo rumo, muito diferente
daquele executado até então no Império, na República e depois na Era Vargas. Nas sessões, os
vereadores continuaram a apreciar e votar Projeto de Lei (PL), também chamado de matéria, e
Projeto de Resolução, que regulamenta ações privativas do Legislativo.
Por outro lado, a Câmara Municipal já se responsabilizava por constituir Comissões
Permanentes para avaliar os projetos antes de aprová-los e também estava apta a votar matérias
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importantes. Dentre elas, proposta orçamentária anual, liberação de subvenções, suplementação,
abertura de créditos, criação de cargos e aprovação de subsídios do funcionalismo público
municipal.
O processo era mais moroso, chegando a três turnos de discussão, votação e aprovação
dos projetos, antes de serem enviados para sanção ou veto do prefeito.
O historiador Antonio Grilo (1998) ressalta que, ainda na década de 1940, a participação
política do Legislativo passense continuou em segundo plano, sempre ofuscada pela ação do
Executivo. Assim, a Câmara funcionava como um tipo de apêndice da prefeitura, apesar de
já haver a formação de bancadas oposicionistas. Nas reuniões dessa fase da Câmara eram
discutidos e aprovados no plenário, principalmente, PLs enviados diretamente pelo Executivo
passense. Raramente os vereadores propunham projetos e se limitavam a fazer moções, ofícios
e requerimentos.
Nas próximas páginas, veja os principais fatos que marcaram cada uma das legislaturas
da Câmara de Passos a partir de dezembro de 1947.

Galeria de Presidentes
O presidente é o mais alto cargo hierárquico na Câmara Municipal. Nesta Galeria,
confira quais os presidentes deixaram seu nome marcado na história do Legislativo passense a
partir da 1ª legislatura do século 20. Nesses 170 anos, a Câmara empossou 34 presidentes, de
1948 a 2020.
Até 1990, os presidentes foram retratados em desenhos pelo artista plástico Wagner
de Castro. A partir de 1991, os desenhos foram trocados por fotografias, como está registrado
abaixo, com os respectivos anos na presidência de cada um deles. As fotos são do fotógrafo
Aluísio de Souza.
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A 1ª Legislatura
A Câmara Municipal de Passos retomou suas atividades aos 7 de dezembro de 1947 em
sessão solene às 15h no salão nobre do Fórum de Passos, como determinava a Lei nº 28/1947, da
Organização Municipal. Conforme a ata de instalação, reuniram-se no Fórum os 13 vereadores
eleitos e convocados por edital pelo juiz da Comarca de Passos, que comandava o rito de posse.
Eles receberam os diplomas e fizeram o juramento de compromisso ao assumir cargo público
no Legislativo.
Foram eleitos sete vereadores pela coligação do PSD com o PTB e outros seis pelo
PR. Assim, instalou-se a 1ª legislatura da Câmara Municipal de Passos do século 20. De voto
secreto, a Mesa Diretora se compôs com Antonio Caetano de Andrade como presidente, Manoel
Patti como vice-presidente e Nadra Esper Kállas como secretário.

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Ata manuscrita do retorno legislativo em 1947, instalando a 1ª legislatura da Câmara no século 20
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Em seu primeiro ato, a Câmara convocou, nesse mesmo dia, para posse o prefeito eleito,
Geraldo Maia, e o vice-prefeito Ananias Lemos de Melo. Em consenso, os vereadores realizaram
o evento no Fórum, visto que o prédio da prefeitura não estava aparelhado para tal ocasião.
O prefeito Geraldo Maia tomou posse aos 8 de dezembro de 1947, mesmo com o nãocomparecimento dos seis vereadores do PR. Já o vice Ananias foi empossado em 5 de janeiro
de 1948, pois naquele tempo prefeito e vice-prefeito se elegiam em candidaturas separadas.
Por não possuir sala ou espaço próprio, a Câmara continuou a se reunir no salão nobre
do Fórum.
Reprodução

Fórum continuou como sede provisória da Câmara no retorno às atividades no final de 1947

Depois de uma década inativa, a primeira sessão ordinária do Legislativo passense
ocorreu aos 27 de janeiro de 1948. Após alguns debates, os vereadores constituíram as quatro
comissões permanentes da Casa, formadas por três membros cada uma:
-

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação

-

Comissão de Viação e Obras Públicas

-

Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio

-

Comissão de Educação e Saúde
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As comissões eram responsáveis por avaliar projetos e dar parecer favorável ou não antes
de irem para votação no plenário. No início de fevereiro, os vereadores aprovaram e redigiram o
novo Regimento Interno da Câmara, depois de muitas discussões nas sessões anteriores.
As reuniões da Casa tinham a seguinte formatação: abertura, com leitura da ata da sessão
anterior, expediente, ordem do dia para discussão e votação de projetos. Eleita anualmente, a
Mesa Diretora era composta por presidente, vice-presidente e secretário.
A legislatura trabalhou muito nos primeiros dias de instalação da Câmara, sendo
realizadas 17 sessões consecutivas para colocar a Casa em ordem. Nas reuniões seguintes,
houve apreciação sobre os mais diversos projetos, como isenção de impostos para empresas do
ramo cinematográfico e indústria de óleos; arrendamento de serviço de água potável; criação
do cargo de consultor jurídico para a prefeitura; doação de terrenos para entidades como o Club
Esportivo Passense e o Clube Aéreo de Passos.
Acervo pessoal

Reprodução

Área doada ao Club Esportivo Passense para construção da Praça de Esportes, conforme Lei n 1, de fevereiro de 1948,
autorizada pela Câmara (no detalhe)

No reinício Legislativo, destacou-se o discurso do vice-presidente da Casa, Manoel Patti,
na sessão de 28 abril. Como está registrado na ata, ele pedia para que a legislatura fizesse uma
“Câmara concreta” e de “amor à terra Passos” para o progresso da cidade, além de propor o
desconhecimento das classificações Pato e Peru. Ele foi aplaudido com longas salvas de palmas
no plenário.
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Em junho, a Casa realizou a primeira sessão extraordinária com a nova Constituição
em vigor para discutir dois projetos encaminhados pelo Executivo. Um deles era a doação de
terrenos do patrimônio municipal para construção de 200 casas populares, sendo este aprovado
por unanimidade.
O outro tratava da doação de terreno para instalação do Posto Agropecuário, reivindicação
da classe rural, principalmente da Associação Rural, Comercial e Industrial de Passos (Arcip),
e que já vinha sendo pauta de sessões anteriores. Por não ser votado no prazo solicitado pelo
prefeito, várias pessoas da cidade se anteciparam e ajudaram na compra do terreno por iniciativa
própria, ficando o projeto sem efeito de votação pela Câmara.
Como Geraldo Maia visava o desenvolvimento urbano de Passos, o Executivo enviou à
Câmara muitos projetos que envolviam melhorias de calçamentos e da rede de esgoto, além da
recuperação de estradas rurais, as quais o prefeito conseguiu junto aos vereadores, que liberaram
empréstimo para a prefeitura executar os serviços.
A aprovação unânime do Código de Posturas Municipal aconteceu em julho e remetida
ao prefeito, que a sancionou como lei nº 14 em outubro de 1948. No fechamento deste primeiro
ano da legislatura, a Câmara aprovou criação de verbas na receita orçamentária para pagamentos
de subvenções e auxílios a empresas e entidades; pagamento dos vencimentos e salários de
funcionários da prefeitura; proposta orçamentária para 1949; reajustamento e incorporação de
taxas municipais. Naquele ano, Passos contabilizava 32.875 habitantes, de acordo com último
recenseamento que constou da ata do Legislativo.
Na Casa, 1949 começou com eleição da Mesa Diretora, que permaneceu com os reeleitos
Antonio Caetano de Andrade (presidente); Manoel Patti (vice-presidente) e Nadra Esper Kállas
(secretário).
Das muitas discussões e aprovações no plenário, destacaram-se projetos do Executivo
sobre instituição do Imposto de Indústria e Profissões; isenção de tributos municipais à Sociedade
São Vicente de Paulo, responsável pelo serviço funerário; crédito especial para calçamento de
ruas, praças e serviços de esgoto, além da balsa doada ao distrito de São João Batista do Glória,
que facilitou a ligação com Passos.
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Na área de saúde, os vereadores apoiaram, por unanimidade, projeto que criava posto
para aplicação da vacina BCG no combate à tuberculose. Eles também autorizaram a prefeitura a
contrair empréstimo pela Caixa Econômica Federal e emitir títulos da dívida pública municipal.
No início de julho, a Casa deixou o Fórum e se reuniu por poucos dias na rua Presidente
Antonio Carlos, 91, até instalar-se na rua Barão de Passo s/n em 26 de julho. Até o final daquele
ano, a Câmara discutiu e aprovou projetos para manter alunos carentes no Ginásio de Passos e
concedeu subvenções para várias instituições.

Reprodução

Reprodução

Primeiras Resoluções manuscritas nos livros da Câmara entre os anos de 1948 e 1949
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Entrando nos anos 1950, na primeira sessão ordinária realizou-se eleição da Mesa
Diretora, reelegendo os mesmos vereadores pela terceira vez consecutiva: Antonio Caetano de
Andrade (presidente), Manoel Patti (vice-presidente) e Nadra Esper Kallas (secretário).
Os edis continuaram a aprovar projetos vindos do Executivo relativos a problemas
urbanos, como construção de muros e serviço de calçamentos, e ainda reparação de estradas
rurais. Em fevereiro, a Casa consentiu a construção da rodoviária e de um jardim público, o qual
se transformaria na Praça do Rosário, um dos principais intentos de Geraldo Maia ao propor a
modernização urbana da cidade.
Neste mesmo mês, permitiu-se a doação de terreno ao Educandário Senhor Bom Jesus
dos Passos, entidade fundada naquele ano pela Congregação Rogacionista.
Nas sessões seguintes, a Câmara apreciou projetos sobre aumento de salários dos
funcionários da prefeitura, concessões de favores fiscais a várias instituições de caridade e
crédito especial para pagamento à Santa Casa de Misericórdia de Passos. Numa sessão
extraordinária em novembro, foi concedida isenção tributária ao Clube Passense de Natação
(CPN) e concretizado o reajuste de taxas municipais.
Os trabalhos de 1951 iniciaram em 29 de janeiro com homenagem ao falecido vicepresidente Manoel Patti, o que levou a compor nova Mesa Diretora: Antonio Caetano de Andrade
continuou como presidente, Nadra Esper kallas assumiu como vice-presidente e Balthazar Assis
Lemos como secretário. Mas, com as eleições em 1950, essa composição funcionou apenas dois
dias, já que a legislatura estava finalizando.

A 2ª Legislatura
No dia 31 de janeiro de 1951, ocorreu nova eleição, por voto secreto, para formação
da Mesa Diretora da 2ª legislatura da Câmara, sendo eleitos: Osvaldo Lisboa Negrão como
presidente, Luiz Patti como vice-presidente e Joaquim de Melo Barros como secretário.
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Nas urnas, o povo elegeu para prefeito Francisco Ferreira Maia e o vice-prefeito Geraldo
da Silva Maia. Já em fevereiro, a Câmara aprovou as despesas de conclusão das obras dos
jardins da Praça do Rosário, mostrando que o Executivo permanecia com o ideal de progresso
urbano da cidade e contava com o Legislativo para concretizá-lo.
A Casa também disse sim para as construções modernas do período e permitiu aquisição
de imóvel para construção do Mercado Municipal. Nesse ano, a Câmara também assinou
embaixo dos projetos do Executivo para conceder subvenção à Liga Operária de Passos, isenção
tributária à Arcip e aumento dos salários de professores e dos funcionários da prefeitura.
Ainda foram aprovados projetos para construção de poços artesianos, criação do Serviço
Especial de Estradas e Caminhos Municipais, revisão dos lançamentos do Imposto Predial
Territorial e Urbano (IPTU) e o levantamento do cadastro imobiliário. Devido ao crescimento
populacional do município, o Executivo já se preocupava em delimitar as zonas urbanas, bem
como arrendar o serviço de água potável – todos projetos enviados para apreciação e aprovação
na Câmara.
Em novembro, a Casa contribuiu para criação dos Serviços Municipais e votou
positivamente pelo Código Tributário do Município. Neste mês, foram inauguradas a Praça
do Rosário, com traçados modernos e uma fonte luminosa, e junto a ela o terminal rodoviário.
Acervo pessoal

Vista aérea da rodoviária e Praça do Rosário, inaugurada em 1951 com total apoio da Câmara em sua construção
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Para a Mesa Diretora de 1952, permaneceram nos cargos o presidente Osvaldo Lisboa
negrão, o vice-presidente Luiz Patti e o secretário Joaquim de Melo Barros.
Dentre os projetos mais importantes aprovados na Câmara naquele ano, aparecem:
habilitação do poder Executivo a firmar contratos com o Estado e a União; doação de terreno
aos Transportes Aéreos Nacionais S/A para construção de uma estação de passageiros; e o mais
relevante deles, abertura de crédito para obras de abastecimento de água.
O ano de 1953 trouxe muitas mudanças para a Casa, iniciando com eleição de nova Mesa
Diretora, composta pelo presidente Osvaldo Lisboa Negrão, vice-presidente José Anacleto de
Mello e o secretário Joaquim de Melo Barros. Em maio, o Legislativo se transferiu para outro
local, no edifício da Arcip, na rua Presidente Antonio Carlos, 196.
Nesse mesmo mês, os vereadores aprovaram a locação de um cômodo para funcionamento
do Posto de Vigilância Sanitária Animal de Passos e a doação de um terreno do patrimônio
municipal para construção e financiamento de um lactário. Por este ato, a Casa recebeu telegrama
de agradecimento de Sara Kubitschek, esposa do governador de Minas, Juscelino Kubitschek.
A Câmara formou comissão especial em julho para receber representante da Organização
das Nações Unidas (ONU) e do Ministério da Agricultura à cidade, de acordo com o livro de
atas. Eles vieram levantar dados sobre a vida social da zona rural de Passos.
Os vereadores se reuniram, em extraordinária, para discutir os interesses de Passos em
relação à construção de usinas hidrelétricas na região em setembro. A preocupação maior era
com a inundação da Usina de Peixotos, que estava em construção pela Cia Paulista de Força e
Luz, como informam as atas.
O vice-presidente Luiz Patti fez diversas considerações sobre o assunto nas sessões,
“dizendo que é enorme o clamor dos fazendeiros cujas terras serão submersas pelas águas do
Rio Grande”, além de lembrar da desvalorização das propriedades da região, como em Ibiraci,
Cássia, Delfinópolis, São João Batista do Glória e Passos. Na ata, consta que os vereadores
lembraram do movimento do Vale do Rio Grande, que se agigantava a cada dia questionando a
consequência das inundações.
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Devido à seriedade do assunto, a Câmara enviou cópia da ata do dia para várias
autoridades: governador do Estado, ministro da Agricultura, secretário do Interior de Minas
Gerais e aos presidentes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da Câmara Federal.
No final de 1953, fato curioso foi o ofício enviado ao Legislativo pelo delegado
especializado da Ordem Pública avisando os vereadores sobre as “atividades subterrâneas dos
agentes do comunismo no Brasil”.
Aos 29 de janeiro de 1954, os vereadores elegeram para Mesa Diretora Osvaldo Lisboa
Negrão (presidente), Luiz Patti (vice-presidente) e Joaquim de Melo Barros (secretário). A Casa
discutia sobre falta de água e instalação de luz elétrica nos bairros.
Ao longo do ano, os edis aprovaram projetos relativos à construção de pontes,
abastecimento de água, fabricação de pisos pela própria prefeitura para pavimentação das ruas,
isenção tributária e subvenções a várias empresas e instituições da cidade.
Findando novembro, o presidente da Casa convidou todos os vereadores para um evento
que aconteceria em 1º de dezembro: chegaria à cidade Sara Lemos Kubitschek para inaugurar
o Grupo Escolar Jaime Gomes, uma homenagem ao pai da primeira dama que ocupou o cargo
de agente do Executivo em Passos. As atas informam que os edis foram convidados pela
presidência para comparecer ao aeroporto para receber a ilustre dama.

A 3ª Legislatura
No dia 31 de janeiro de 1955, a Câmara empossou os vereadores eleitos em 1954 e
elegeu a Mesa Diretora, constituindo a 3ª legislatura. À época, despontava um jovem político
em Passos, José Neif Jabur, eleito como presidente, seguido de Rômulo da Silva Leitão como
vice-presidente e o secretário Feliciano Maia de Andrade. Nesse mesmo dia, tomaram posse no
Executivo o prefeito Geraldo da Silva Maia e o vice José Mendes.
Ao dar termo de abertura para o livro de atas da Câmara, Neif Jabur imprimiu seu estilo
pessoal e rubricou na parte superior de todas as páginas das sessões ordinárias e extraordinárias
a partir de então. Nos trabalhos iniciais, houve aprovação de projetos sobre demandas urbanas,
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como modificação no plano de abastecimento de água, serviços de calçamento de ruas e de
esgoto e doação de terreno ao cemitério municipal.
No final de julho, o presidente usou a tribuna para falar sobre as desapropriações de
terra à margem do Rio Grande. Para Neif Jabur, a empresa não efetuava indenização justa
e apelou aos vereadores para que estes tomassem o problema como se fossem seus. Foram
enviadas circulares às Câmaras dos Estados e ao presidente da República, e correspondências
aos fazendeiros, relatando sobre as providências da Câmara no caso das desapropriações.
Dentre os projetos acolhidos, ganharam aprovação auxílio à 2ª Exposição Agropecuária
de Passos, concessão de subvenções a várias instituições, aumento da ajuda de custo dos
vereadores e servidores da Câmara, suplementação de crédito especial à prefeitura, revisão do
IPTU e levantamento do cadastro imobiliário.
Confira abaixo raras cenas do trabalho da Câmara extraídas de um filme gravado em
35mm no ano de 1955 em Passos. O cinegrafista Itamar Bonfim restaurou as imagens para um
CD comemorativo do vídeo nos 150 anos da cidade em 2008.

Sala de reuniões da Câmara, mostrando como oposição e situação ficavam em lados separados
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O presidente Neif Jabur comanda a sessão com o vice-presidente Rômulo Leitão

Presidente Neif Jabur (esq.) trabalha com o secretário Feliciano Maia, enquanto vereadores conversam sobre sessão

Prefeito Geraldo Maia visitando a Câmara para gravação do vídeo e conversa com vereadores
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Prefeito Geraldo Maia e os vereadores confraternizando em coquetel após expediente da Casa

A primeira vereadora
Como mandava o Regimento Interno da Casa, nova Mesa Diretora foi eleita em 31 de
janeiro de 1956, reelegendo Neif Jabur (presidente) Rômulo da Silva Leitão (vicepresidente) e
Feliciano Maia de Andrade (secretário).
A sessão extraordinária de 23 de fevereiro foi um dia histórico para a Câmara de Passos.
Pela primeira vez em 106 anos de existência, o Legislativo empossou a vereadora Antonina
Lemos Padua, conhecida como Nina do Barão. Começava ali a representatividade feminina na
política passense, até então dominada por homens.
Pelo fato, o presidente Neif Jabur congratulou a Casa pela posse da vereadora. Conforme
a ata, ele discursou dizendo “que a mesma trouxe um colorido diferente, mais belo, na sua
representação da mulher passense e do povo de Passos”.
Nessa reunião, a vereadora ajudou os demais colegas de Câmara aprovarem os seguintes
projetos do Executivo: modificação na taxa rodoviária do município; isenção de tributos a
entidades, incluindo à Arcip; revigoramento de créditos especiais; modificação de dispositivos
do Código Tributário Municipal; aprovação das contas do exercício de 1953 do prefeito Geraldo
Maia.
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Dois meses depois, Antonina doou à Câmara de Passos uma imagem de Jesus Cristo
crucificado. Para oficializar o ato, realizou-se sessão extraordinária solene de entronização, com
participação de autoridades. A partir daí, a imagem ficou na parede principal da sala de reuniões
da Câmara Municipal.

Imagem de Jesus Cristo está no acervo
da Câmara há décadas, mas não há
comprovação de que seja o mesmo
doado pela vereadora Antonina

Neste ano, as igrejas de Passos foram beneficiadas pelos poderes Legislativo e Executivo,
com aprovação de projetos de subvenção às instituições religiosas e doação de terreno para
construir uma capela. O ano de 1956 terminou com a prefeitura também conseguindo aprovar
na Casa projeto que autorizou aumento de financiamento de obras públicas.

O afastamento de Geraldo Maia
Na Câmara, 1957 iniciou mais uma vez com a reeleição da Mesa Diretora, com José
Neif Jabur na presidência, Rômulo da Silva Leitão na vice-presidência e o secretário Feliciano
Maia de Andrade. A partir deste ano, aconteceram os fatos mais marcantes na história política
da Câmara, e também da cidade, na década de 1950. Apesar de acompanhar as obras, o prefeito
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Geraldo Maia afastou-se do serviço burocrático da prefeitura, deixando vales assinados (papéis
em branco) no Executivo, o que acabou por divulgar rumores de irregularidades em sua
administração.
No final de janeiro, o reflexo da atitude de Geraldo Maia começou a ecoar na Casa. Num
primeiro momento, os vereadores demonstraram-se favoráveis ao prefeito. Conforme a ata,
um dos edis “pediu voto de confiança e solidariedade a Geraldo Maia, tendo em vista as falsas
notícias de seu afastamento do Executivo”.
Em comum acordo, os vereadores enviaram um ofício ao prefeito, solidarizandose com o
colega político. A resposta veio em fevereiro, quando Geraldo Maia agradeceu à Casa pelo voto
de solidariedade e confiança. Nesse meio tempo, a Câmara aprovou projeto de isenção tributária
ao Passos Clube e a prestação de contas da prefeitura de 1956, as quais foram consideradas
“boas, firmes e valiosas”.
No início de agosto, a Câmara mudou de endereço, alugando uma casa na rua Olegário
Maciel, 454, onde permaneceria até a década de 1970.

Casa alugada pela Câmara em 1957 na rua Olegário Maciel funcionou como sede por 16 anos, ocupando o piso superior
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Na nova casa, o presidente Neif Jabur leu um requerimento conjunto dos partidos UDN,
PR, PTB, Partido Social Progressista (PSP) e o Partido Democrata Cristão (PDC), que solicitava
decisão da Câmara sobre as acusações ao prefeito. O pedido explanava como a classe política
avaliava o caso e solicitava ultimato da Câmara para resolvê-lo. Em votação, o requerimento foi
aprovado, com a instalação da comissão de sindicância para apurar as supostas irregularidades
na prefeitura.
Com a oposição batendo forte nas acusações, a Câmara recebeu vários pedidos de
vereadores para a formação de Comissão Especial a fim de averiguar as supostas acusações
que pesavam sobre o prefeito, que sempre alegava inocência. Nas sessões seguintes, os edis
não entravam em consenso sobre a indicação dos nomes para a comissão, trazendo grande
discordância na Casa.
Com a denominada Chapa da Concórdia, instaurou-se a Comissão Especial de Inquérito,
que passou a investigar as denúncias de irregularidades na prefeitura no final de setembro.
Pressionando o Executivo, o Legislativo solicitou em outubro informações sobre o total
de impostos arrecadados e o saldo de caixa na tesouraria da prefeitura, pois o prefeito não
permitiu que os peritos da Câmara realizassem a perícia de contabilidade na administração, como
revelam as atas. O pedido de urgência deu prazo de 24 horas. Desaprovando o comportamento
de Geraldo Maia, os vereadores externaram voto de censura e desconfiança ao prefeito na sede
da Câmara.
Em meio a toda celeuma política, Gerado Maia ainda solicitou à Casa aprovação
orçamentária para 1958, sendo rejeitado por unanimidade por ser considerado extemporâneo.
Com o andamento da investigação e pela ausência de resposta do prefeito, foi votado e aprovado
na Câmara pedido de mandado de segurança contra ele no dia 4 de novembro.
A relação Legislativo-Executivo ficou ainda mais desgastada quando os dois poderes
passaram a vetar projetos de cada um dos lados. No início de novembro, a Câmara solicitou
crédito de Cr$ 200 mil para custear as despesas da Comissão Especial de Inquérito. Mas, o
prefeito vetou o pedido e outras duas matérias.
A Casa rejeitou o veto do prefeito ao pedido de verba para as despesas da comissão aos
18 de novembro. Dias depois, os vereadores aprovaram a proposta orçamentária de 1958 do

78

parecer apresentado pela Comissão de Finanças, Justiça e Legislação da Câmara, desaprovando
as contas anteriores do prefeito.
Até o final de 1957, todos esses eventos provocaram acalorados debates na Casa,
principalmente entre as bancadas do PSD, UDN e PR. Após o recesso de fim de ano, a Câmara
realizou três sessões extraordinárias de 7 a 9 de janeiro a fim de discutir vários assuntos,
dentre eles o caso Geraldo Maia. No dia 8, foi lido ofício-protesto elaborado por um grupo de
vereadores presentes na reunião, assim transcrito na ata:
“... que a Casa, nas pessoas representantes da mesa, oficiasse em termos enérgicos e
precisos, ao senhor prefeito, contra seus atos de desmando na sua administração, protestando
assim os legítimos representantes do povo, contra o esbulho do patrimônio municipal e o
peculato comprovado”.
Nesse mês, o desembargador passense Wellington Brandão, procurador do Estado em
Belo Horizonte, estava em Passos, sendo a ele apresentado pela presidência da Câmara “votos
de solidariedade e congratulações pela sua brilhante e impoluta ação, quer seja na Procuradoria
como junto ao governo estadual, quanto aos fatos atribuídos às malversações do senhor prefeito
municipal”.
A Casa retomou o expediente ordinário em 27 de janeiro de 1958, quando realizou nova
eleição da Mesa Diretora. Antes da votação, Neif Jabur, presidente da Casa nos últimos três
anos, discursou sobre o centenário da cidade naquele ano, destacando a “grandeza de Passos”.
Conforme ele, apesar de sempre trabalhar pelo município, desejava se afastar da presidência
naquele momento para atuar no plenário.
Por isso, foram eleitos: Rômulo da Silva Leitão (presidente), Sênio de Melo Andrade
(vice-presidente) e Odélio Pimenta da Silveira (secretário).
As denúncias de irregularidades no governo de Geraldo Maia permaneceram como tema
principal das sessões. Em 13 de fevereiro, houve a entrega do volumoso dossiê da prestação
de contas da prefeitura, sendo solicitados dados comprobatórios do aumento das despesas em
1957.
Poucos dias depois, saíram o relatório da Comissão Especial de Inquérito e o parecer da
Comissão de Finanças e Justiça e Legislação da Câmara, os quais apontaram para irregularidades
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na administração de Geraldo Maia. Autônoma, a Casa aprovou os respectivos pareceres,
promulgando a decisão como Resolução nº 19 e determinando divulgação na imprensa. No dia
27 de fevereiro, na terceira e última votação, houve mais uma rejeição das contas do prefeito
referentes ao exercício de 1957.
Ao iniciar março, a Casa recebeu informações de agências bancárias sobre os saldos da
prefeitura no final de 1957. Dias depois, o vereador Neif Jabur foi impedido temporariamente
de seu cargo por ser credor da prefeitura, sendo aconselhado a resolver sua situação em relação
aos negócios da administração para voltar ao Legislativo.
Após diversas votações, aos 6 de maio a Comissão Especial de Inquérito da Câmara
representou contra o prefeito Geraldo Maia, solicitando a cassação do mandato. A Casa realizou
extraordinárias até aprovar em três votações a Resolução nº 21, que teve a seguinte redação:
“A Câmara Municipal de Passos decreta e promulga a seguinte lei:
Art. 1- Fica decretada, com a medida de urgência e de interesse público e social, na
forma do art. 51, item 111 e art. 52 da lei n 28, de 22 de novembro de 1947, a suspensão do
mandato do prefeito municipal Geraldo da Silva Maia, por ter sido aceita pelo MM. Juiz de
Direito desta Comarca, a denúncia de crime de peculato (art. 32 do Código Penal) oferecida
pelo DD. Promotor Público contra o citado senhor Geraldo da Silva Maia, contra quem foi
decretada prisão preventiva pelo mesmo motivo, em conseqüência do que se acha perseguido
pela polícia, não mais encontrando-se, assim, em condições de exercer as altas funções de Chefe
do Executivo Municipal até o final do julgamento da mencionada ação criminal, devendo-se
realizar imediatamente a sua substituição, na forma estabelecida pela lei, por não poder a
Prefeitura Municipal de Passos ficar acéfala por qualquer tempo.
Art. 2 – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Sala da Sessão, 23 de maio do ano de 1958. Assinado:
Rômulo da Silva Leitão – Presidente
Sênio de Mello Andrade – Vice-presidente
Odélio Pimenta da Silveira – Secretário”
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Minutos depois, o Legislativo já empossou como prefeito José Mendes. No início de
junho, o presidente da Câmara promulgou a Lei nº 22, referente à cassação do mandato de
Geraldo Maia. Ele estava no Rio de Janeiro quando sua prisão foi decretada, mas apresentou-se
espontaneamente dias depois, sempre alegando inocência.
Com a conclusão dos longos trabalhos, a Câmara voltava ao seu expediente normal
nas próximas semanas. Em junho, Neif Jabur retomou seu cargo de vereador por sua
desincompatibilização como credor da prefeitura. Neste mesmo mês, os vereadores aprovaram,
em reuniões extraordinárias seguidas, o pedido de créditos suplementares do prefeito José
Mendes no valor de Cr$ 2 milhões.
Em meio ao tumulto das denúncias contra o prefeito nos últimos dois anos, a Câmara
conseguiu aprovar projetos relevantes. Mesmo depois de muitas discussões e emendas,
autorizou a contratação de serviços para instalação de telefones automáticos no município;
aumento no prazo para pagamentos sem multa do IPTU, a dívida ativa e multas fiscais; doação
de terreno à Cia Telefônica de Passos na rua Dr Saturnino; revigoramento de créditos especiais
e liberalidade fiscal; e o Plano Rodoviário Municipal.
O atendimento a instituições de caridade também constou das aprovações, como
subvenções à Associação Espírita Santo Agostinho e ao Grêmio do Colégio Estadual; isenção
de tributos às Damas de Caridade de Passos; e doação de terreno do patrimônio municipal às
pequenas missionárias de Maria Imaculada Conceição. No final de 1958, também houve uma
série de aprovações de projetos para doação de terrenos a várias pessoas, mas não há explicação
nas atas sobre as referidas benesses.
Os vereadores constituíram uma Comissão Pró-Centenário, em comemoração ao
aniversário dos 100 anos de Passos em 14 de maio de 1958, com objetivo de supervisionar os
recursos financeiros do Executivo para os festejos. Esta foi a única menção à data histórica nas
atas da Câmara, não estando registrada nenhuma sessão comemorativa ou algum evento alusivo
ao centenário da cidade por parte do Legislativo.
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A 4ª Legislatura
Os trabalhos da Câmara em 1959 começaram com a posse dos 13 vereadores eleitos
no dia 31 de janeiro, instalando a 4ª legislatura. Como informa a ata, o evento foi realizado
no Fórum a pedido da última presidência da Casa e deliberação da maioria dos edis, pela
impossibilidade da cerimônia ser realizada na sala da Câmara “por motivo de força maior”.
Com a eleição, a Mesa Diretora ficou constituída com Breno Soares Maia como
presidente, José Pereira dos Reis como vice-presidente e Amilcar Alves de Melo, secretário. Ao
ocupar os cargos, eles empossaram o prefeito José Caetano de Andrade e o vice, João Cardoso
Lemos.
O Legislativo voltou a se reunir em fevereiro e nas primeiras sessões, a Câmara aprovou
PL do Executivo pedindo isenção de multas para os contribuintes devedores com a Fazenda
Municipal. Com o número de pedidos e doações de terrenos à prefeitura só aumentando, o
prefeito propôs à Câmara o levantamento cadastral do patrimônio municipal. Por este motivo, a
Casa aprovou a suspensão de todas as doações até que o cadastro estivesse pronto.
Pela primeira vez, a Câmara se preocupou com o trabalho da mídia, pois na sessão de 23
de fevereiro, um dos vereadores solicitou à presidência uma sala especial para os representantes
da imprensa local. A presidência informou que as providências para tal já estavam sendo
tomadas.
Conforme as atas, os vereadores da legislatura demonstraram atuação mais bem ativa,
já que as bancadas de situação e oposição debatiam em demasia os PLs. Ainda houve maior
demanda de requerimentos, pedidos e anteprojetos provenientes dos próprios edis.
Melhorias no trânsito e nas estradas foram temas comuns nesse período, incluindo
pedido ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG) para que fizesse um desvio para
fora do perímetro urbano de Passos na estrada de Belo Horizonte a São Sebastião do Paraíso,
chegando a enviar ofício ao governador do Estado. Outra preocupação foi a construção de balsa
para o porto de São José da Barra.
Mais criteriosos, os vereadores rejeitaram, por três vezes, as contas da prefeitura referentes
ao exercício de 1958 no final de abril, sendo proposto que fosse publicado na imprensa o extrato
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de contas rejeitadas pela Câmara para que a população de Passos se informasse da verdadeira
situação do Executivo.
Em contrapartida, a Casa aprovou, em três turnos, projetos para autorizar reformas
nos prédios municipais e abrir créditos especiais e suplementares. Uma aprovação curiosa foi
aquisição de máquinas de calcular e escrever, demonstrando os padrões de mudança no trabalho
no final da década de 1950.
Já em junho, a Câmara aprovou dois projetos de doação de terreno para a paróquia de
Nossa Senhora da Penha a fim de que se construísse a Matriz e o santuário, e ainda outra área
para a mesma paróquia a fim de erguer uma escola paroquial no bairro Coimbras. Também
foram acolhidos modificação do horário de funcionamento do comércio e o pagamento aos
desapropriados de imóvel destinado para o Aeroporto de Passos.
A Câmara recebeu boas notícias entre julho e agosto, ao saber que Passos havia sido
incluída no recebimento de verbas provenientes do Governo do Estado, sendo beneficiados o
serviço de abastecimento de água, a conclusão do Parque de Exposições da Associação Rural
do Sudoeste de Minas Gerais e repasse para a Santa Casa de Misericórdia de Passos.
Até o final de 1959, a Casa deu seu sim a PLs direcionados para o desenvolvimento da
cidade, como a modificação no Código Tributário, regulação da estação rodoviária, elaboração
do Plano Diretor, execução de serviços com verba recebida pela Cia Paulista de Força e
Luz, pagamento pelo Executivo do fornecimento de água potável e organização do quadro
permanente do pessoal da prefeitura. Um dos mais relevantes tratou da aquisição do terreno
contíguo ao ribeirão Bocaina para complementar obras do abastecimento de água.
De acordo com o livro de atas, a última sessão da Câmara em 1959 ocorreu em 13
de novembro. Ainda preso na cadeia e jurando inocência, Geraldo Maia faleceu aos 22 de
novembro vítima de angina fulminante. A morte do líder apoiado pelo povo abalou a cidade e
seu enterro foi um acontecimento político antes nunca visto nas terras do Senhor Bom Jesus
dos Passos.
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Alta rotatividade
Com a pesquisa documental nas atas da Câmara de Passos, uma constatação política
das décadas de 1940 e 1950 é sobre o grande número de renúncias e licenças de mandato. As
desistências, ou perdas de mandatos, abriram muitas vagas para os suplentes, principalmente
da UDN, PSD, PTB e PR, mantendo uma alta rotatividade de membros na Casa, talvez uma
característica intrínseca ao Poder Legislativo da época.
Outra curiosidade é sobre o grande número de sessões. Foram muitas reuniões no
período, ordinárias e extraordinárias, sendo realizadas quantas fossem necessárias e até por
dias consecutivos, dependendo do tipo de apreciação e aprovação dos projetos.

A volta em 1960
Após o abalo da morte de Geraldo Maia e depois de ficar mais de dois meses sem se
reunir na Câmara, os vereadores voltaram ao trabalho aos 27 de janeiro de 1960. Como de
praxe, houve eleição da Mesa Diretora, permanecendo Breno Soares Maia na presidência, José
Pereira dos Reis na vice-presidência e como secretário, Amilcar Alves de Melo.
Depois de constituir as comissões permanentes, os vereadores prestaram suas
homenagens ao falecido Geraldo Maia, com um minuto de silêncio e voto de pesar da edilidade
à família.
O Aeroporto de Passos apareceu como uma das preocupações dos edis no início da
década, pois servia a região com linhas regulares para várias localidades do país. Por isso,
houve pedido de colaboração às Câmaras Municipais e prefeitos das cidades vizinhas para
que se dirigissem ao presidente da República e governo do Estado, solicitando o asfaltamento
da pista. As empresas ameaçavam deixar de operar no aeroporto justamente por não poder
aterrissar “aviões de alta tonelagem”.
Na Casa, os projetos aprovados pelos vereadores previam reforma no matadouro
municipal, subvenção a diversas instituições, especialmente o lactário, e pagamento a
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funcionários aposentados. Nesse período, aumentaram as solicitações para quitação de débitos
da prefeitura com empresas de todo tipo de serviço, como a Empresa de Luz Siqueira Meirelles,
criticada na Casa pelos serviços prestados e pressionada por maior rapidez na construção da
subestação a ser erguida na cidade.
Em duas sessões, a Casa se engajou para incentivar a presença maciça dos vereadores
em Furnas, juntamente com o prefeito, para receber o presidente da República Juscelino
Kubistchek. Eles pretendiam reivindicar melhorias para o município e a “região Sudoestina”,
principalmente a pavimentação do Aeroporto de Passos.
Nos próximos meses, os edis aprovaram a criação do Código de Obras do Município,
regularizando o setor de edificações na cidade, que já possuía mais de 47 mil habitantes. Eles
também demonstraram solidariedade ao apoiar projetos de desconto tributário e isenção de
impostos às vítimas de um incêndio ocorrido em algumas casas em novembro de 1959.
Na sessão de 26 de abril, a Casa lembrou da inauguração de Brasília, que se tornou
a capital do país cinco dias antes. Nos trabalhos legislativos, os vereadores liberaram a
desapropriação de terreno para abertura de rua que ligaria a Estação da Cia Mogiana à rodovia
e a construção de uma ponte em cooperação com Nova Resende.
Depois de resolvido em parte o problema do desvio da rodovia Belo HorizontePassosSão Sebastião do Paraíso, a Câmara enviou ofícios ao diretor do DER-MG e ao governador do
Estado, solicitando a liberação do tráfego nas proximidades da cidade. Porém, o caso tornou-se
mais complexo porque envolveu interesses de proprietários de um loteamento junto à rodovia
onde operou-se o desvio, sendo preciso a Casa formar uma comissão para um acordo entre
prefeitura e o DER.
No mês de aniversário de Passos, a Casa foi favorável ao projeto que autorizava a compra
de cotas da Cia Telefônica de Passos e a instalação de novos grupos escolares.
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O feriado de 14 de maio
A tradicional comemoração do feriado de 14 de maio, como Dia da Cidade, apareceu no
expediente da Câmara aos 9 de maio de 1960, apresentado como anteprojeto de um vereador,
sendo aceito para deliberação. No mesmo dia, a comissão deu parecer favorável à matéria,
sendo esta levada à discussão e aprovação em plenário.
A Casa votou positivamente à matéria pela primeira vez em 10 de maio, por
unanimidade. Já no dia seguinte, os vereadores aprovaram, em segunda e terceira votações, em
sessões consecutivas, o projeto que decretou feriado municipal e criou o Dia da Cidade a ser
comemorado todo 14 de maio a partir de então.
Continuando os trabalhos, no segundo semestre de 1960, as aprovações mais importantes
no Plenário aconteceram em novembro, como a criação e regulamentação do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (Saae), o qual já nasceu como autarquia municipal. A outra tratou do plano de
urbanização com duas avenidas, amplamente debatido na Casa até com saída das bancadas das
sessões, sendo somente aceito depois de emendas.
No final do ano, a Câmara concordou com projeto para melhorar o trânsito do município,
já demonstrando certa preocupação dos vereadores com sinalização próxima às escolas para
evitar acidentes e o pedido de impedimento do tráfego de veículos pesados na área central.
A primeira reunião ordinária de 1961, em 27 de janeiro, elegeu a Mesa Diretora anual,
ainda permanecendo o trio Breno Soares Maia (presidente), José Pereira dos Reis (vicepresidente) e Amilcar Alves de Melo (secretário). Nesse mesmo dia, a Câmara de Passos enviou
mensagens para os recém-empossados governador de Minas Gerais, José de Magalhães Pinto,
e o presidente da República, Jânio Quadros.
No primeiro semestre, a Casa aceitou a grande maioria dos projetos do Executivo, como
indenização a proprietários de prédios construídos em terrenos do patrimônio municipal no
bairro Belo Horizonte; criação da taxa de calçamento; descontos nos impostos municipais;
atualização do estatuto do funcionalismo público; doação de terreno à paróquia da Penha.
Dessa época, um dos projetos mais relevantes aprovados foi a doação de imóvel da
prefeitura para construção da sede do DER-MG em Passos.
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Depois de longo tempo, conforme registro das atas, a Câmara de Passos voltou a conceder
uma honraria, o diploma de cidadão passense, sendo agraciado o governador de Minas Gerais,
José de Magalhães Pinto. O presidente Breno Soares Maia convocou todos os vereadores para
a reunião no dia 13 de maio para conceder o título ao político na sala de audiências do Fórum.

Reprodução

Autoridades do Legislativo e Executivo recebendo governador Magalhães Pinto em visita ao município em 1961

As discussões no plenário levaram à votação e aprovação dos seguintes projetos: liberação
de compra dos telefones da Cia Telefônica de Passos, bem como o aumento de cotas aos sócios
e o pedido de instalação de um aparelho na estação rodoviária; autorização de empréstimo
bancário de Cr$ 10 milhões pela prefeitura; construção do Mercado Municipal e do grupo
escolar Geraldo Starling Soares.
Aos 30 de agosto, o presidente Breno Soares Maia convocou sessão extraordinária
para discutir sobre a renúncia do então presidente da República, Jânio Quadros. Para ele, era
necessário que a Câmara se reunisse “... a fim de que a mesma desse seu pronunciamento acerca
da grave crise criada no país com a renúncia do sr. presidente da República”.
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Vários vereadores se manifestaram a favor da democracia e o Legislativo preparou
ofícios para o governador do Estado, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, presidente da
República em exercício, Câmara dos Deputados e Senado, declarando “o pronunciamento desta
Casa sobre o desejo da mesma de que tudo seja feito pelas altas autoridades do país, tendo-se
por princípio que todo brasileiro seja a continuação do regime democrático e, principalmente,
o respeito à Constituição”.
No dia 9 de novembro, a Casa registrou em ata agradecimento a duas pessoas por doações
ao município: Francisco Avelino Maia pelo imóvel para construção do Mercado Municipal, e
ao vereador Joaquim de Melo Freire, que doou parte de suas terras para acertar a rua dos
Inconfidentes.
Neste mês, o Legislativo aprovou projetos de isenção tributária a uma empresa do setor
cinematográfico por três anos; subvenções a entidades e à Santa Casa e, pela primeira vez, às
Festas de Congadas nas comemorações natalinas. Até o final do ano, a Casa também autorizou
a construção da Estação de Tratamento de Água e instituição do imposto de Transmissão de
Propriedade Imobiliária Inter Vivos.
Na Mesa Diretora de 1962, mantiveram-se nos cargos, pelo quarto ano consecutivo,
Breno Soares Maia (presidente), José Pereira dos Reis (vice-presidente) e Amilcar Alves de
Melo (secretário). Na ocasião, a candidata à vaga de presidência, a vereadora Antonina Lemos
Pádua, criticou o acordo da coligação PTB, PR e UDN pela continuidade da Mesa. Ao se
sentir prejudicada, mas cumprindo a disciplina do acordo do seu partido, solicitou que ficasse
registrada sua indignação na ata.

A primeira presidente
Em agosto de 1962, Breno Soares Maia renunciou ao cargo de presidente, permanecendo
no mandato de vereador. Com o fato, abriu-se uma nova eleição da Mesa Diretora para a vaga
da presidência. Mantiveram-se o vice e o secretário.
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Antonina Lemos Padua ganhou por 10 votos. Mais uma vez, ela fazia história por ser a
primeira mulher a ocupar a vaga de presidente da Câmara de Passos. A vereadora “agradeceu a
todos a distinção da escolha de seu nome para o mais alto cargo do Legislativo passense”.
O ano foi marcado por muitos pedidos de doação de terrenos e isenção de impostos
na Câmara, assim como a criação de cargos na prefeitura. Dos projetos consentidos, merecem
relevância: aprovação do Plano de Serviços de Urbanização e a concessão e locação de
compartimentos e barracas do Mercado Municipal, já prevendo a ocupação comercial do
espaço. Os vereadores também concordaram com projetos de subvenção ao Clube Passense de
Natação (CPN) e Rotary Club de Passos.
Já quase fechando o ano, a Casa apressou-se em discutir e votar matérias que aprovaram
a Resolução que determinava data e horário de reuniões da Câmara, as quais continuaram no
período noturno; o plano de loteamento de Francisco Avelino Maia da área remanescente que
havia sido doada para construção do Mercado Municipal; e a ornamentação de ruas e praças.
Em extraordinária, também aprovaram o subsídio e ajuda de custo ao prefeito.
Há que se lembrar que dois projetos priorizaram a área cultural, como as subvenções à
Festa de Congadas no Natal e a manutenção da Escola de Música aos Operários de Passos.

A 5ª Legislatura
O Legislativo passense aguardava as mudanças trazidas em 1963, quando o número
de edis aumentou para 15 com as eleições municipais do ano anterior. Os eleitos foram
empossados em 31 de janeiro no salão nobre do Fórum, constituindo a 5ª legislatura da Câmara
de Passos. No mesmo dia, foi eleita a nova Mesa Diretora, formada por Orlando Ferreira Maia
como presidente, Otacílio Baldini como vicepresidente e José Francisco de Oliveira Filho, o
secretário. Ali, se concretizou a coligação UDN, PR e PDC, maioria na Casa, que ainda contava
com PSD e PTB.
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No Fórum, também houve posse do prefeito José Pereira dos Reis e o vice, Manuel
Bruno da Silveira. Os vereadores voltaram a se reunir somente em 15 de abril para definir as
comissões permanentes e apresentar os líderes das bancadas, como registrou o livro de atas.
Nessa legislatura, os vereadores começaram a apresentar mais requerimentos, pedidos,
ofícios e PLs a serem avaliados pelas comissões, debatendo os temas de forma mais efetiva. Nos
primeiros meses de 1963, a Casa preocupou-se muito com a construção da sede do DER-MG,
formando Comissão Especial para visitar a obra, e com os movimentos iniciais para instalação
da Delegacia Regional de Polícia e do Batalhão da Polícia Militar em Passos.
Começaram a aparecer nas atas congratulações, moções e pedidos de apoio à União
Nacional dos Estudantes (UNE) e União Passense dos Estudantes Secundários (Upes), que se
articulavam para alavancar a educação no município. Por consequência, a Casa aprovou muitos
PLs de interesse educacional, como instalação da Biblioteca Municipal, criação de escolas
rurais, construção de salas, acesso dos alunos mais pobres ao ensino gratuito, contratação de
professores e o convênio entre a prefeitura e o Ministério da Educação.
Fato curioso ocorreu em 17 de maio, quando faltou energia elétrica no prédio da Câmara
e a reunião aconteceu à luz de velas. Neste mês, foi aprovada aquisição de móveis e utensílios
para a Casa.
Outras matérias apresentadas pelos vereadores e aprovadas no Legislativo dizem
respeito ao estímulo às atividade hoteleiras, hortigranjeiras e agropecuárias, além da criação do
Departamento de Difusão Artística e Cultural na prefeitura.

O movimento pela faculdade
Paralelamente, o Legislativo também se envolvia com a criação da Faculdade de
Filosofia de Passos, uma ideia nascida na Associação dos Professores de Passos em 1962. Um
ano depois, toda a sociedade passense se engajou para concretizar o sonho de possuir uma
faculdade de ensino superior na cidade.
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No dia 22 de julho, pela primeira vez os vereadores apoiaram o envio de ofício a várias
autoridades políticas, locais e regionais, solicitando empenho e apoio para instalação definitiva
da faculdade em Passos. Eles também promoviam debates sobre educação primária e superior.
Em Belo Horizonte, políticos de Passos e da região também se movimentaram para
criação da faculdade no município até aprovação do projeto de lei na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. Nas sessões posteriores, a Câmara agradeceu todos os políticos engajados na
causa. Esta foi a primeira ação para que a Faculdade de Filosofia se transformasse na Fundação
de Ensino Superior de Passos (Fesp) anos mais tarde.
Acervo pessoal

Presidente da Câmara, Orlando Ferreira Maia (esquerda), sendo entrevistado no
lançamento da pedra fundamental da Faculdade de Filosofia

1964: ano da ditadura militar
Como em todo Brasil, o ano de 1964 iniciou normalmente na Câmara de Passos. Aos
15 de janeiro, foi eleita a Mesa Diretora, com Orlando Ferreira Maia na presidência, Octacílio
Baldini como vice-presidente e José Francisco da Silveira Filho como secretário.
No expediente de fevereiro, os vereadores aprovaram projetos já comuns nas discussões
do plenário, como aumento para professores rurais e doação de terreno à paróquia da Penha. No
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dia 19 de fevereiro, com a presença de 14 vereadores, o Legislativo disse sim às matérias sobre
extinção e criação de cargos na Câmara, isenções tributárias e alteração de leis por meio de
emendas. Esta foi a última sessão ordinária antes do evento de 31 março, data do golpe militar
no país.
A ditadura militar derrubou o governo de João Goulart, eleito democraticamente, e
implantou um regime autoritário que, de início, seria de intervenção provisória. Porém, durou
21 anos, de 1964 até 1985, com cassação dos direitos civis, perseguições políticas, censura e
tortura dos considerados contrários ao ideal nacionalista.
A Casa voltou a se reunir somente em 6 de abril de 1964 com a presença de 11 vereadores.
Por falta de energia elétrica no prédio, o presidente convocou para uma extraordinária no dia
seguinte, quando se leu “moção de congratulação às autoridades civis e militares que lideraram
o movimento revolucionário recente”. A bancada do PTB foi a única a solicitar que se constasse
em ata que era “a favor de todo ato de preservação e fortalecimento da democracia”. Somente
oito edis compareceram à sessão.
No dia 15 de abril, foi aprovada nova moção de congratulação ao presidente marechal
Castelo Branco e o seu vice empossados naquela mesma data. Mais uma vez, a presidência
suspendeu a reunião logo depois. A partir daí, as sessões tornaram-se mais concisas, sem debates
profundos, discussões ou manifestações políticas no plenário. Muitos dos edis pediram licença
do cargo, enquanto outros vereadores se afastaram da Casa.
Até o final de 1964, as matérias votadas foram as de interesse do Executivo, como
aprovação de contas, reorganização do quadro de funcionários da prefeitura, abertura de créditos
suplementares, levantamento de empréstimos, convênio com a Caixa Econômica Federal e
ainda doação de terreno do patrimônio municipal ao Estado.
Em outubro, o Legislativo aprovou projeto que determinava feriado municipal o dia de
homenagens prestadas ao Exército e à Polícia Militar. Também se instituiu por lei o feriado
religioso de 12 de outubro, em comemoração à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Já em novembro, o Executivo enviou à Câmara projeto oferecendo isenção tributária
para construções de prédios com mais de três andares, um estímulo ao setor da construção civil,
sendo a matéria aprovada com emendas.
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Dos projetos aceitos na Casa, destacam-se subvenções a várias instituições, custeio de
obras de conclusão do grupo escolar Lourenço de Andrade, autorização do Executivo a contrair
empréstimos em bancos da praça para pagamento de funcionários e operários da prefeitura e a
criação do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem. As atas da Câmara revelam que vários
vereadores se ausentaram da Casa pelo período de seis meses, sendo substituídos por seus
suplentes.
Com a entrada de 1965, ocorreu a eleição da Mesa Diretora em 15 de fevereiro,
tendo Amilcar Alves de Melo como presidente, Antonio Pedro Patti como vice-presidente e
José Francisco de Oliveira Filho como secretário. Nesse ano, as lideranças passenses já se
concentravam em dois partidos políticos: UDN e PR, como indicam as atas da Câmara.
Como forma de revisar os mandatos, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) enviou
ofício à Casa em março para consultar sobre os edis faltosos há mais de seis meses e sem
justificativa.
No primeiro semestre, os projetos aprovados na Câmara foram os advindos do Executivo
e englobaram ajuda a várias entidades, como subvenção à Faculdade de Filosofia de Passos,
doação de terreno da prefeitura para a Associação dos Canavieiros do Sudoeste e instalação da
Associação de Crédito e Assistência Rural (Acar), atendendo à classe rural.
No período, ocorreram muitos pedidos de licenças de vereadores, com alguns deles
retornando ao Legislativo depois de 90 ou 120 dias. Nos trâmites cotidianos, o segundo semestre
não mudou em relação à avaliação de matérias na Casa.
Os projetos mais importantes abordaram várias áreas em desenvolvimento na cidade,
como o estudo de uma nova estação rodoviária; convênio com o Plano Nacional de Educação
para construção de um ginásio; doação à igreja do terreno da capela Nossa Senhora das Graças;
ajuda na aquisição de instrumentos para a Banda do Colégio Estadual; permissão de instalação
de antenas e aparelhos para transmissão de televisão; custeio de despesas do Cadastro Rural
pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e isenção tributária a estabelecimentos bancários.
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Capa do livro Chapadão do Bugre,
lançado em 1965 pelo escritor Mário
Palmério e inspirado na “Matança
do Fórum”, de 1909

A perda de mandatos
Entretanto, um dos assuntos de maior importância política discutido na Casa aconteceu
em novembro, com a aprovação unânime da Resolução que legitimou o processo de perda de
mandato dos vereadores baseado no artigo 50 da Lei 28/1947, da Organização Municipal de
Minas Gerais. Esse artigo impôs as infrações para os membros das assembleias legislativas,
caso este tivesse a perda de seus direitos políticos ou não comparecesse às sessões durante seis
meses consecutivos, com exceção dos casos de doença comprovada.
Colocado logo em prática, no início de dezembro a Comissão de Justiça, Finanças e
Legislação deu parecer favorável à perda de mandato por ausência nas sessões de um vereador,
o qual ainda pediu renúncia de suas funções no Legislativo. Mas, a Casa não aceitou e tratou
rápido do trâmite, discutindo e votando a questão em apenas dois dias, incluindo-o no artigo 50
da Lei 28/1947. Ficou registrado em ata como a primeira cassação de mandato de um vereador
na Câmara de Passos no período da ditadura militar no Brasil.
As renúncias de vereadores no Legislativo passense tornaram-se comuns em 1966,
revelando o receio e pressão de atuar politicamente no contexto ditatorial pelo qual o país
passava. Com a presença de 10 edis, a primeira sessão da Câmara naquele ano ocorreu em 19
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de janeiro, com a formação da Mesa Diretora, mantendo os eleitos no ano anterior: Amilcar
Alves Melo (presidente), Antonio Pedro Patti (vice-presidente) e José Francisco de Oliveira
Filho (secretário).
Nas primeiras reuniões, a Câmara já começava a se articular para ajudar a prefeitura
de Passos a ter sua sede própria. Logo no início de março, o próprio prefeito José Pereira Reis
contatou o presidente Amilcar Alves Melo explicando sobre o prédio alugado da administração,
que deveria ser entregue até dezembro. Executivo e Legislativo se uniram para conversar com
o bispo de Guaxupé a respeito de um lote pertencente à paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos,
o qual era visado para construção do Paço Municipal bem no centro da cidade e em frente à
Praça do Rosário.
Para tanto, formou-se uma comissão de dois vereadores e prefeito para visitar o bispo.
Com rapidez, aos 28 de março, entrou na ordem do dia o projeto que autorizava o Executivo a
adquirir o terreno para construção do prédio da prefeitura. Em tramitação na Casa, a matéria foi
aprovada logo, na sessão extraordinária de 13 de abril.

Reprodução

Reprodução

Terreno em frente à Praça do Rosário (ao fundo), em foto de Ronaldo Pretti, era visado para construir sede da prefeitura numa
articulação do Legislativo e Executivo; no detalhe, lei 695 aprovada para compra do imóvel
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Enquanto isso, vários projetos do Executivo eram aceitos até em terceiro turno. Dentre
eles, a doação de terreno para a paróquia de São Benedito; criação do fundo rotativo para
financiar hidrômetros por intermédio do Saae; custeio de despesas nos grupos escolares.
Entre abril e maio, as matérias em votação visaram a infraestrutura urbana, sendo
aprovadas autorização ao Executivo para permutar terreno no loteamento Belo Horizonte;
prolongamento entre as ruas Cristiano Stockler e Gonçalves Dias; e alienação de bens do
patrimônio municipal. Outras duas aprovações merecem atenção: o primeiro convênio com
a Campanha Nacional de Alimentação Escolar e a abertura de crédito especial para reforma
do Polígono do Tiro, da sede do Tiro de Guerra 92 de Passos, apontando para o investimento
militar na cidade.
No segundo semestre, a Câmara deu seu aval para os PLs de reestruturação do Saae e
autorização à Cia Telefônica de Passos de majorar tarifas.
Muitas dessas aprovações aconteceram em meio às sessões não realizadas por falta de
quórum, ou seja, não havia número mínimo de vereadores para as reuniões. Por isso, nos livros
de atas foram muitos os registros de Termos de Comparecimento naquele ano, só para constar
quem compareceu à assembleia, mas sem sua efetiva realização.

A 6ª Legislatura
A instalação da 6ª legislatura ocorreu dia 31 de janeiro de 1967, na sede da Câmara, com
a presença dos 15 vereadores eleitos no ano anterior. No mesmo dia, elegeu-se a Mesa Diretora:
Orlando Ferreira Maia (presidente), Jair França Marqueto (vice-presidente) e Wilmon Jorge
Toledo (secretário). Com o bipartidarismo desde o golpe militar, dois partidos comandavam a
política local: a Aliança Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro
(MDB).
Pela segunda vez na história da Casa, uma mulher conseguiu se eleger vereadora. Para
o Executivo, foram eleitos o prefeito José Figueiredo (MDB) e o vice Antonio Pedro Patti
(Arena). Os primeiros projetos discutidos tratavam do aproveitamento da estação rodoviária
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para acomodar a prefeitura e a Câmara ao mesmo tempo, assim como a instalação da rodoviária
junto ao Mercado Municipal.
A Casa aprovou três PLs do Executivo atendendo a diferentes áreas: erradicação da
hidrofobia e combate à formiga saúva, que já tinha sido pauta nos anos anteriores. O mais
inusitado, no entanto, foi a ajuda da prefeitura, em “colaboração com o povo”, para patrocinar
a candidata passense ao título de Miss Minas Gerais de 1967. O patrocínio ou prêmio público
às misses se repetiu até 1970, com anuência do Legislativo.
Após segunda discussão, a Câmara arquivou a matéria sobre a instalação da rodoviária
junto ao Mercado Municipal, numa votação acirrada. As disputas políticas continuaram, quando
na última sessão do mês o presidente suspendeu a reunião por indisciplina no plenário. Estava
em discussão a reparação de duas máquinas da prefeitura e abertura de crédito suplementar. A
bancada do MDB retirou-se do recinto e o presidente avisou que só reabriria a sessão quando
serenassem os ânimos.

Regras mais duras
Na sessão de 9 de junho, o presidente Orlando Ferreira Maia anunciou regras mais
rígidas para a perda de mandato no Legislativo devido ao Decreto 201/1967. A nova legislação
determinava que “todo aquele que atingir cinco faltas consecutivas às sessões ordinárias ou a
três sessões extraordinárias convocadas pelo sr. prefeito em caráter de urgência, terá extinto seu
mandato”.
De surpresa, o presidente solicitou a relação de frequência dos vereadores para constatar
se algum deles infringiu o Decreto. Somente um vereador do MDB ultrapassou o número de
faltas consecutivas nas ordinárias, sendo o seu mandato extinto pela Câmara no mesmo dia.
Este foi o segundo mandato cassado no Legislativo passense no período ditatorial.
Na ocasião, “o presidente fez citação a respeito da responsabilidade do referido Decretolei, chamando a atenção da Casa, especialmente no que tange a responsabilidade da presidência
diante de tal Decreto”. Em junho, mais um vereador do MDB teve mandato cassado por faltas.
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Em agosto, a Câmara recebeu correspondências relativas ao funcionamento
administrativo e financeiro da Casa, que determinariam mudanças futuras em sua organização.
Dentre elas, a circular 1/67 do Serviço Nacional de Informações, da agência de Belo Horizonte,
sobre o Decreto-lei 201, o qual versava sobre extinção de mandato de vereador, demonstrando
a vigilância do regime ditatorial vigente no país desde 1964.
Outro ofício tratou do projeto complementar que dispunha sobre a remuneração de
vereadores e tramitava em Brasília. Ainda em relação às assembleias legislativas, houve
leitura na Casa de um folheto do Senado Federal alusivo ao projeto de lei nº 22, que tratava da
consignação de despesas destinadas à representação das Câmaras de Vereadores.
Até o final do ano, vários projetos do Executivo entraram no expediente, sendo a
maioria de caráter assistencialista, como subvenções a instituições; auxílio às festas de 50 anos
do Colégio Imaculada Conceição; isenção fiscal à Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos;
concessão de pensão às viúvas de ex-funcionários aposentados da prefeitura; desconto nos
impostos municipais; verba para excursão de alunos a Belo Horizonte.
No plenário ainda houve discussão e aprovação, com emendas, para desapropriação de
terrenos visando aumento do cemitério; subvenção à Associação Espírita Santo Agostinho para
construção de albergue noturno e creche; convênio com o Estado para obras no Fórum e o Plano
de Aplicações de Capital de Passos de 1968/1970.
Na suplementação orçamentária, os vereadores debateram até as bancadas se entenderem
e sugerirem uma nova modalidade antes nunca praticada na Casa: votação de artigo por artigo,
dotação por dotação constantes na matéria original e nas emendas propostas. Abaixo, reprodução
de parte da votação inédita registrada em ata:
Reprodução
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Aos 15 de janeiro de 1968, a Câmara se preparou para eleição da Mesa Diretora.
Reelegeram-se nos cargos Orlando Ferreira Maia (presidente), Jair França Marqueto (vicepresidente) e Wilmon Jorge Toledo (secretário). Nesse momento, os edis autorizaram compra
de móveis e utensílios para a Secretaria da Casa.
Pela primeira vez, entrou projeto do Executivo que pleiteava ajuda para o carnaval. As
discussões sobre o evento se acirraram e o presidente chegou a suspender as sessões devido ao
tumulto no plenário. Por fim, arquivaram a matéria aos 19 de fevereiro.
Nos meses seguintes, o Legislativo manteve aprovação de projetos de concessão de
desconto fiscal; liberação de calçamento do pátio interno da Cooperativa de Laticínios do
Sudoeste Mineiro; subvenção ao Teatro Universitário Tupa.
Um projeto em particular rendeu muitas discussões na Casa. No início de abril, os
vereadores deram aval de auxílio à construção do albergue noturno e creche da Associação
Espírita Santo Agostinho. No entanto, o prefeito vetou o projeto, gerando indignação dos edis,
os quais alegavam que a execução da obra social cabia à prefeitura.
O debate durou vários meses, incluindo ofícios de vereadores solicitando que o Executivo
enviasse um PL subvencionando a obra do albergue e da creche.
Na mesma época, a Casa nomeou três vereadores para discutir com o prefeito os
preparativos para a vinda do presidente do Banco Nacional de Habitação (BNH) à cidade, pois
a Caixa Econômica Federal havia trazido para Passos o Plano da Casa Própria, do governo
federal.

A História de Passos
Em junho de 1968, o Legislativo autorizou a publicação do livro “História de Passos”,
de Washington Álvaro de Noronha. Esta era a primeira produção editorial de um livro que
contava a história da cidade sob o ponto de vista de um historiador.
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Capa do livro História de Passos, de Washington Noronha,
produção editorial autorizada pela Câmara

Um dos objetivos da administração de José Figueiredo era construir a sede própria da
prefeitura, apresentando projeto ao Legislativo no início de julho. A Casa consentiu a obra,
mas na tramitação foi muito criticado pela oposição, que alertou para anulação de três dotações
orçamentárias e a mutilação do plano trienal para a construção da sede administrativa.

Os ataques à imprensa
Ataques à imprensa local aparecem nas atas de agosto de 1968, incluindo veículos
que faziam a cobertura na Câmara, como os jornais Gazeta de Passos, O Sudoeste e a Rádio
Sociedade Passos. Em época de ditadura militar, alguns vereadores manifestaram-se no plenário
declarando “temor e preocupação na transmissão das notícias”, “distorção na divulgação de
notícias das ocorrências da Câmara” ou ainda a “divulgação de notícias desnecessárias e
inconvenientes” e “a imprensa de Passos nem sempre diz a verdade”.
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No trabalho legislativo, os vereadores garantiram a estruturação do quadro de servidores
com emendas, além de fixarem taxa para construção de casas populares. A partir da sessão de
24 de agosto, o presidente informou aos edis que, além de responderem à chamada, também era
obrigatório assinar a lista de presença em todas as sessões.
O Executivo manteve envio de projetos de assistência para a Câmara, como ajuda à 11ª
Exposição Agropecuária e Industrial de Passos. Mas, ao passo em que os vereadores concederam
benefício à representante de Passos no concurso embaixatriz da televisão em 1968, rejeitaram o
projeto de crédito especial para assistência social aos operários da prefeitura.
Os edis cobravam da administração soluções na instalação da Delegacia Regional de
Ensino, pagamento das dívidas da prefeitura com ex-funcionários no Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) e criticavam a precariedade da unidade sanitária.
Nas últimas sessões do ano, a Casa aprovou concessão de auxílio e subvenções a diversas
entidades e empresas. A faculdade também ganhou subvenção, aparecendo na ata como “ajuda
à comissão de festas dos formandos da Faculdade de Filosofia de Passos 1968”. Outro projeto
autorizou permuta de terreno do patrimônio municipal com o DER-MG, recém-instalado na
cidade.
A construção de um mirante recebeu o sim da Casa em dezembro, sendo que na ata não
informa onde seria construída tal obra. Também houve vetos a dois projetos do Executivo num
dia em que a presidência suspendeu a sessão por falta de energia elétrica, retomando à luz de
velas.

O AI-5
Aos 13 de dezembro, o presidente da República Artur da Costa e Silva promulgou o
Ato Institucional nº 5, o AI-5, considerado uma das ações mais rígidas da ditadura militar desde
1964. Houve sessão neste dia, mas os vereadores não comentaram o fato. Trataram da cassação
de mais um mandato do MDB por ter atingido cinco faltas nas reuniões ordinárias.
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O AI-5 determinou cassação dos direitos políticos, intervenção nos Estados e
municípios e suspensão das garantias constitucionais. Os militares de linha dura mantiveramse no poder, com perseguição aos considerados subversivos, censura aos artistas, à imprensa e
institucionalização da tortura.
Já em 1969, a eleição da Mesa Diretora em 15 de janeiro elegeu Orlando Ferreira Maia
para presidente e Wilmon Jorge Toledo para secretário. O cargo da vice-presidente havia
empatado, sendo necessária uma segunda votação. O vereador Marcos Joele saiu vencedor.
No início do ano, foram aprovados projetos para desconto, isenção fiscal e perdão da
dívida ativa, bem como o convênio do Sindicato Rural de Passos com a prefeitura para uso de
máquinas. Além disso, o Legislativo liberou verbas para o 1º Festival Estudantil da Canção de
Passos, um sucesso na época, mas com muitas emendas impostas pelos vereadores.
Partiu da Casa moção ao radialista e animador de TV, Silvio Santos, pelo tradicional
Cidade contra Cidade, do qual Passos participou naquele ano. O Legislativo também apoiou a
campanha promovida pela Rádio Sociedade Passos e aprovou, com emendas, crédito especial
para participação do município no programa televisivo.
Paralelamente, a Casa arquivou dois projetos do Executivo, respaldando seu poder de
veto. Um deles previa a prestação de serviços aos proprietários rurais e o outro, a compra
de máquinas pesadas. Descontente com a rejeição do primeiro projeto, o prefeito vetou o
arquivamento da matéria. Em votação, o veto do prefeito obteve 7 votos a favor e 8 contra,
confirmando a rejeição do Legislativo. Na segunda matéria, muito discutida pela oposição,
alegou-se falta de recursos da prefeitura para tal demanda e que as máquinas seminovas do
DER poderiam ser aproveitadas.
Resolvendo pendências internas, o Legislativo aderiu a duas propostas, ambas
determinando quórum para apresentar e aprovar concessão de título honorífico ou de cidadania
e o outro para denominação de ruas, praças e logradouros públicos, que se tornaram Resolução.
O futebol entrou em pauta, pois o Executivo enviou à Câmara PL sobre permuta com o
Clube Esportivo Passense, aprovado com emendas. Porém, o prefeito José Figueiredo vetou, o
que motivou debates no plenário, pois alguns vereadores viam a possibilidade futura de integrar
o clube passense à divisão especial do futebol mineiro.
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Outros pediram que o prefeito enviasse um novo projeto para atender o clube, mas em
vão. Depois de brigas internas, troca de farpas e acusações, em votação secreta o veto teve 7
votos favoráveis e 5 contra. O Executivo cedeu ao PL meses mais tarde, autorizado pela Câmara
como permuta ao clube.
Mantendo seus trabalhos, a Câmara autorizou contratação de um visitador sanitário
pela prefeitura, a fim de melhorar o atendimento à saúde, problema levantado pelo Legislativo
anteriormente.
No plenário, a Casa arquivou projeto do prefeito que concedia bolsa de estudos, assim
como reprovou contas do exercício de 1968. Os edis ainda cobravam da administração a
canalização do Córrego São Francisco. Aos 15 de julho, os vereadores encerraram a sessão
ordinária devido ao concurso Miss Passos, que acontecia numa promoção do Lions Clube de
Passos no mesmo horário da reunião na Câmara.
Agosto trouxe aprovação do PL que autorizou a prefeitura adquirir terreno para
construção da nova estação rodoviária na cidade, que já merecia um terminal maior devido
ao seu crescimento urbano. A Casa também concedeu ajuda ao Sindicato Rural de Passos por
projeto via prefeitura.
Nessa época, o Legislativo se movimentava para realizar em Passos o 1º Congresso dos
Municípios das Bacias de Furnas e Peixotos, que discutiria os problemas enfrentados com a
construção das hidrelétricas.
Em novembro, o presidente Orlando Ferreira Maia esclareceu sobre as reformas no
prédio alugado pela Câmara, como sanitários, secretaria, gabinete do presidente e sala das
comissões, onde seria instalada uma biblioteca. Ele informou o corte de verba do Executivo
e, por isso, a reforma foi custeada pelo proprietário. O Legislativo se responsabilizou somente
pelas despesas permitidas pelas dotações orçamentárias.
No final de 1969, duas matérias alteraram as honrarias da Câmara. Aprovada por
unanimidade, a Resolução nº 60 definiu regras para o Título de Cidadania a ser concedido a partir
daquela legislatura. Na última sessão do ano, de 24 de dezembro, apareceu na ata a concessão
da primeira declaração de Utilidade Pública a uma instituição da cidade, reconhecimento do
Legislativo que se tornou tradicional nos anos seguintes.
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Os vereadores realizaram duas extraordinárias para definir e aprovar as despesas de
instalação da Escola de Enfermagem de Passos e também começou se aventar a criação de uma
faculdade de direito no município.
A eleição anual da Mesa Diretora para 1970 ocorreu aos 15 de janeiro, quando foram
eleitos Marcos Joele para a presidência, Orlando Ferreira Maia para vicepresidência e Cileno
Vilela de Castro como secretário.
Reprodução

Reprodução

Fotos da composição da Câmara no livro A História de Passos, de Washington Noronha

Retrato do presidente
Naquele início de ano, o prefeito encaminhou à Câmara correspondência oficial da
Presidência da República com exemplar do discurso de posse, biografia e o retrato do “presidente
da nação brasileira, o general Emilio Garrastazu Médici”, que assumiu a presidência em
outubro de 1969. Obedecendo ao protocolo militar, o presidente Marcos Joele providenciou
a colocação do referido retrato nas paredes do Legislativo passense aos 5 de fevereiro pela
primeira vez, desde a ditadura de 1964.
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Divulgação

Retrato do Presidente Médici foi enviado à
Câmara para ser colocado nas paredes do
Legislativo em 1970

Nesse mesmo dia, os vereadores realizaram a sessão ordinária e mais duas extraordinárias
seguidas para discutir, votar e aprovar matérias que autorizaram a conclusão da sede do Tiro
de Guerra em Passos e as despesas para o carnaval de 1970, verbas mantidas ao longo da
década. Em março, saiu o resultado do concurso promovido pela Câmara para o cargo oficial
de Secretaria.
No plenário, os vereadores debateram problemas da prefeitura com a Cemig e a
canalização do córrego São Francisco. Todavia, um tema tomou muito tempo nas sessões: a
transmissão televisiva em Passos. Era ano de Copa de Mundo no México e a população desejava
assistir o evento pela televisão em cores.
A Casa recebeu o representante de uma empresa do setor, que mostrou material, slides,
antenas e o trabalho de instalações de TV em outros municípios, debatendo em plenário os
variados aspectos da questão. O assunto TV retornaria muitas vezes ao expediente nos meses
seguintes.
Nos primeiros meses do ano, o Legislativo passense recebeu circular do gabinete militar
do Palácio da Liberdade, de Belo Horizonte, consultando sobre a realização de uma sessão
especial em comemoração ao sexto ano da revolução de 1964. No dia 30 de março, chegou à
Casa o opúsculo, um pequeno livro com o discurso de posse do presidente, o general Médici.

105

A presidência acatou o pedido das autoridades militares e promoveu a sessão especial
naquele dia, com os vereadores apoiadores do regime discursando na tribuna sobre “o clima
de ordem e progresso que reina atualmente no país”. A sessão solene em comemoração ao
aniversário da revolução prosseguiu até 1979, como indicam as atas.
Afora o protocolo militar, a Câmara aprovou a reorganização da biblioteca pública e a
criação do quadro de carreira para o magistério primário. Já a Associação Cultural de Passos
garantiu doação de terreno para sua sede e subvenção da prefeitura.
Durante o ano, os vereadores reconheceram matérias do Executivo para melhorar os
serviços de abastecimento de água, ao permitir o convênio da prefeitura com a Fundação de
Serviços de Saúde Pública, a qual regulamentava a administração, operação e manutenção do
sistema de abastecimento de água nas cidades, e ainda autorizou o Saae a contratar operação de
crédito com o Banco do Brasil.
Na área do meio ambiente, a Casa deu carta branca ao convênio da prefeitura com o
Instituto Estadual de Floresta (IEF). Sobre a instalação de TV, o PL permitindo acesso à torre
de sinal televisivo na Serra de Alpinópolis foi autorizado em abril, pois os vereadores queriam
resolver o problema o mais rápido possível devido à proximidade do Mundial no México.
Para tanto, o prefeito solicitou a instalação do repetidor do canal 7 da TV Record e da
TV Tupi, de São Paulo. Mais uma vez, houve críticas pela oposição na forma de concorrência
pública apresentada pelo Executivo. O projeto original foi rejeitado, sendo aprovado, em
extraordinárias, o substitutivo apresentado pelo Legislativo no final de maio.

Círculo de Debates do Legislativo
Nesse mesmo período, a presidência da Câmara iniciou o “Círculo de Debates do
Legislativo”, abrindo a Casa para discussão de temas relevantes para a população. No primeiro
debate, discutiu-se sobre o INPS.
Em tramitação, estava a apuração de supostas irregularidades pela prefeitura na compra
de livros para a biblioteca municipal. Ajuda às instituições religiosas sempre foi praxe no
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Legislativo, sendo que neste ano garantiu-se subvenção ao Centro de Umbanda Pai Kachambi,
provando que a Câmara agia em prol de todas as crenças.
Novas honrarias criadas pela Câmara levaram à aprovação unânime do título “O
Trabalhador do Ano”, aos 13 de julho, formando-se uma comissão para escolher o primeiro
homenageado em 1970. A partir daí, a concessão tornou-se um clássico do Legislativo.
Ajuda a várias instituições foram liberadas em reuniões extraordinárias, como no caso
do Sindicato Rural de Passos, a Upes e o Centro de Aprendizagem Pró-Menor de Passos (Capp).
Os vereadores também consentiram muitos projetos de doações de terrenos do patrimônio
municipal, incluindo um que permutou a instalação de iluminação pública da cidade.
O presidente suspendeu a sessão ordinária, em 20 de agosto, para cumprir Resolução
aprovada na Casa a fim de homenagear o soldado do exército brasileiro.
Representantes do mais alto comando militar da cidade juntaram-se à Mesa Diretora,
certificando que o Legislativo realizava os eventos ligados ao regime ditatorial instalado no
país.
No final de agosto, a Câmara foi surpreendida com a renúncia de Antonio Pedro Patti ao
cargo de vice-prefeito. A ata não diz o motivo da desistência, mas informa que o político enviou
ofício à Casa, como forma de respeito ao Legislativo.
Com 1970 findando, a bancada da Arena criticou muito o prefeito pelas obras de última
hora. O embate entre oposição e situação se agravou com a tramitação dos projetos de compra
de piano e da criação do Fundo Especial de Alfabetização. Ambos vetados e arquivados pela
Casa.
A oposição reprovou o projeto da alfabetização, colocando em xeque a autenticidade do
convênio da prefeitura com o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), estabelecido
em 1967 pelo governo militar. A Arena questionava a direção do programa em Passos, o qual
teria à frente pessoas ligadas ao MDB e contrárias ao regime.
Por isso, 1971 começou com debates acalorados no Legislativo. Em janeiro, a oposição
divulgou uma análise administrativa do Plano Trienal 1968/1971 do MDB, criticando 22 itens
da administração. O longo documento foi lido no plenário e registrado em ata, a pedido da
Arena. O MDB posicionou-se contra o levantamento e o presidente Marcos Joele deixou claro
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que a análise era de inteira responsabilidade dos arenistas. Com este episódio, se findava mais
uma legislatura.
As 5ª e 6ª legislaturas registraram o maior número de substituições de vereadores na
história da Câmara de Passos, devido às constantes licenças, renúncias, afastamentos e perda de
mandatos. No período, passaram 25 edis pela 5ª legislatura e 27 na 6ª legislatura.

A 7ª Legislatura
Aos de 31 de janeiro de 1971, uma nova Mesa Diretora foi eleita com Antonio Domingos
na presidência, Cóssimo Baltazar de Freitas como vice-presidente e Márcio Antonio Silva
Nogueira como secretário, abrindo a 7ª legislatura. Antonio Pedro Patti, que renunciou ao cargo
de vice-prefeito seis meses antes, estava agora à frente do Executivo, tendo como vice Murilo
de Padua Andrade.
Eleito para um mandato curto, Antonio Pedro Patti governou de 1971 a janeiro de 1973
a fim de manter a regularidade das eleições a mando dos militares. O bipartidarismo dominava
o Legislativo, com a Arena e o MDB.

O primeiro vereador negro
A legislatura marcou a história ao possibilitar a eleição do primeiro vereador negro na
Câmara de Passos, Jairo Roberto da Silva. Ao se eleger, ele confirmou a presença negra na
política local, ao mesmo tempo em que abriu espaço às gerações futuras de afrodescendentes
dentro do Poder Legislativo.
No início do ano, os vereadores se reuniram para aprovar matérias consideradas urgentes:
renovação dos serviços técnico-sanitários, despesas do carnaval e ratificar as multas do Código
de Posturas Municipais. A Câmara parabenizou a formatura da 1ª turma de alfabetizados na
cidade pelo Mobral. Nesse ínterim, cogitou-se a mudança da sede da Central Elétrica de Furnas
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de Passos para Guanabara, no Rio de Janeiro. A Casa movimentou-se politicamente para mantêla no município.
O Legislativo continuou aprovando projetos de novas subvenções às entidades, além
de permitir parcelamento de impostos e taxas municipais. Dentre as aprovações, destacam-se
permissão para compra de um piano pela prefeitura, internação de psicopatas no Sanatório Gedor
Silveira, em São Sebastião do Paraíso, e o convênio com a Fundação Estadual de Assistência
Psiquiátrica, de Belo Horizonte, demonstrando a preocupação dos dois poderes com relação à
saúde mental da população à época.
Pela primeira vez, aprovou-se convênio com o Programa de Expansão e Melhoria do
Ensino Médio. Ainda na área educacional, liberou-se subvenção para a Escola de Enfermagem
de Passos. Neste ano, o Círculo de Debates abordou justamente a reforma no ensino do país.
O Executivo pediu, mas a Casa arquivou projeto de lei que determinava a abertura e
encerramento do expediente da prefeitura. Insistindo, o prefeito solicitou a formação de uma
comissão no Legislativo para elaborar projeto para reestruturação dos cargos dos funcionários
municipais. Meses depois, a matéria ganhou aprovação como reorganização do quadro de
funcionários da administração.
Com a conquista do Mundial de 1970 no México, a Câmara de Passos concedeu o título
de cidadão passense ao então presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), João
Havelange, em 1971. Ele não apareceu para receber a honraria, mas agradeceu meses mais
tarde por meio de ofício. Havelange visitou a cidade um ano antes para trazer a taça Jules
Rimet, a qual, diziam nas ruas, ser uma réplica.
Acervo pessoal

O ex-presidente da Câmara, Breno Soares
Maia, levantando a taça Jules Rimet trazida a
Passos em 1971
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Praticamente um mês depois do título dado a Havelange, os próprios vereadores
solicitaram arquivamento de todos projetos de Resolução sobre concessão de títulos de cidadão
passense em tramitação na Casa. De acordo, a presidência aceitou o requerimento.
O esporte recebeu apoio no plenário nesta época, principalmente o futebol amador, pois
foi consentida pela Câmara a criação do Conselho Municipal do Esporte, reforma do Estádio
Starling Soares e ajudas ao Clube Esportivo Passense e Oriente Futebol Clube. Porém, o Clube
Vasco da Gama de Passos recebeu maior benefício da prefeitura com a doação do Estádio
Starling Soares, por meio de PL aprovado na Casa.
A oposição pedia informações sobre o andamento das obras da sede da prefeitura e
da rodoviária, iniciadas no mandato anterior; construção da Escola Polivalente; das galerias
na avenida Arouca; problemas de transmissão dos canais de TV e instalação da faculdade de
direito.
Durante o ano, a administração apresentou a pretensão de instalar na cidade quatro canais
de televisão, como consta nas atas: Itacolomi (BH), Globo (RJ), Tupi e Bandeirantes (SP). Para
tanto, seria necessário participar de um consórcio entre as prefeituras de Passos, Pratápolis,
Cássia, São Sebastião do Paraíso e Altinópolis (SP). Entretanto, os gastos da ampliação não
ficariam só com a administração, mas contavam com os proprietários de aparelhos receptores
de TV, os quais deveriam doar uma quantia espontânea.
A ata não informa o desenrolar da questão, mas confirma que até o final de 1971,
houve aprovação da assinatura de consórcio intermunicipal de TV, depois de muita discussão e
reclamação na Câmara.
A Casa também registrou mais uma perda de mandato por faltas nas sessões em 1971,
com baixa na bancada da Arena. Nesse período, foram muitos os registros de mudanças de
partidos dos vereadores, saindo do MDB para a Arena e vice-versa.
Trocas de acusação e críticas entre os vereadores fizeram coro na tribuna, como em
setembro, quando um vereador da Arena solicitou maior esforço dos colegas para que estes
comparecessem mais às sessões ordinárias. Foi o bastante para protestos e acirrados debates,
que acabaram com a suspensão da reunião por indisciplina. Como indicam as atas, um vereador
do MDB foi acusado de “expressões indignas e desrespeito para com a presidência” e de ferir
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o Regimento Interno. O vereador acusado afirmou que não houve desrespeito à Casa e nem à
presidência, mantendo sua postura nos encontros posteriores.

Transmissões pelo rádio
Em 1971, a Câmara iniciou a transmissão das sessões pela Rádio Sociedade de Passos
AM, abrindo a possibilidade da população acompanhar as sessões legislativas pelas ondas do
rádio. Depois de meses em atividade, alguns vereadores solicitaram na tribuna paralisação das
transmissões, pois suas palavras haviam sido “deturpadas”, o que não foi atendido.
Assuntos especiais na Casa foram a extinção do ramal ferroviário Itaú-Passos, da
Cia Mogiana, e a criação da Associação dos Pais e Amigos do Excepcionais (Apae), causa
abraçada pelos vereadores passenses. Eles também autorizaram convênio com o Ministério da
Agricultura, com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), implantado
em 1970, e a subscrição de ações da Petrobras, que aumentava seu capital social. Esta era a
primeira vez que a prefeitura de Passos estava apta a comprar títulos de uma estatal federal de
capital aberto.
Pelas informações das atas de 1971, a Casa se envolveu em vários eventos militares e
cívicos realizados na cidade, como no caso das solenidades de entrega da bandeira nacional
às escolas e comemorações da Semana da Pátria, estimuladas diretamente pela presidência
da República. No plenário, a bancada da Arena propôs ao prefeito atualização e o uso do
Brasão de Passos, criado em 1958 para o centenário do município, como forma de incentivar o
nacionalismo representado nos símbolos locais.
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Doação da bandeira nacional às escolas e participação em eventos
cívicos foi prática comum da Câmara no início dos anos 1970

No início de outubro, o Legislativo homenageou os 140 anos da Polícia Militar de Minas
Gerais, depois da presidência receber radiograma encaminhado pela Liga da Defesa Nacional.
Vereadores e convidados se reuniram na Câmara para ouvir os militares anunciarem a instalação
do 12º Batalhão de Polícia Militar em Passos e do Ginásio Tiradentes. Na última sessão do
ano, 29 de dezembro, a Câmara arquivou projeto do Executivo sobre o sistema tributário do
município.
Na Câmara, o ano de 1972 começou em 15 de janeiro com a eleição da Mesa Diretora,
tendo à frente Antonio Domingos (presidente), Paulo Felipe Pereira (vice-presidente) e Wilmon
Jorge Toledo (secretário). E mais um mandato de vereador do MDB foi cassado por cinco faltas
consecutivas às sessões ordinárias.
A Casa trabalhou no início do ano para aprovar os seguintes projetos: doações de
terrenos da prefeitura ao Centro de Recuperação T.Maia, ao Capp e ao Clube Vasco da Gama
de Passos, responsável pela construção de uma Praça de Esportes, considerada uma conquista
do esporte passense.
Os vereadores levantaram no plenário problemas enfrentados pela população, como a
inundação em épocas de chuva onde estava sendo construída a Escola Polivalente, fato que se
repetiu infinitas vezes pelos próximos anos.
Também houve a lembrança do 1º prêmio do carnaval de rua de Passos concedido
pela prefeitura à agremiação campeã, a Escola de Samba Malandro é o Gato. Premiação esta
diretamente ligada à Câmara, a qual aprovou o projeto do Executivo para as verbas da festa.
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No final de fevereiro, a sessão ordinária aconteceu de uma forma nunca antes vista na
Casa, com policiamento ostensivo dentro e fora do prédio do Legislativo. O caso envolveu um
vereador da Arena e o prefeito, repercutindo na mídia local com a manchete “Vereador e prefeito
quase chegam às vias de fato”. Com receio de ser melindrado pelos colegas no plenário, o edil
solicitou a presença de policiais na reunião, conforme liberação da presidência e permissão do
Regimento Interno.
O presidente Antonio Domingos explicou que atendendo ao pedido do vereador solicitou
policiamento nas imediações do prédio da Câmara, mas não poderia proibir a permanência dos
policiais dentro do recinto.
A partir de março, a Casa arquivou vários projetos do Executivo, incluindo a canalização
do Córrego São Francisco, obras na avenida Arouca e créditos para o saneamento. A situação
pediu que a oposição observasse a importância das matérias, mas não houve consenso.
O ensino esteve em voga nas reuniões nesse período, resultando em pedidos de
investigação, sendo formada Comissão Especial para apurar possíveis irregularidades no ensino
rural, enquanto outra comissão iria averiguar supostas irregularidades na Escola de Enfermagem.
Por outro lado, os vereadores discutiram e consentiram, por unanimidade, alteração na estrutura
da Fundação Educacional de Passos e garantiram crédito especial à Faculdade de Direito do
Sudoeste de Minas Gerais, que teria sede em Passos – sonho não concretizado por muitos anos.
Ainda foram aprovados pela Casa a contribuição do município para a formação do
patrimônio do servidor público; pagamento das dívidas da prefeitura com o INPS, que se
arrastava por anos; construção de ponte no Córrego São Francisco e de um hospital para
alienados, como registrado nas atas.
No final de 1972, a Casa aprovou Resolução que fixou os subsídios à verba de representação
do Legislativo passense, o qual apareceu pela primeira vez nas atas. Em dezembro, a cidade e os
dois poderes se preparavam para, finalmente, inaugurar o Paço Municipal, a sede da prefeitura
que também abrigaria a Câmara. Com a obra ainda inacabada, a Arena solicitou a formação de
uma comissão para avaliar as condições do novo prédio.
Dessa comissão, fariam parte o prefeito Elzo Calixto Mattar, que assumiria a prefeitura
em 1973, e o presidente da Câmara, Antonio Domingos. Aprovado por unanimidade, o pedido

113

fechou o ano na expectativa da Casa ter, finalmente, um espaço mais apropriado para seus
trabalhos legislativos.
Mas, 1973 chegou e a tão esperada instalação não aconteceu no início do ano,
porque a construção não estava finalizada. A inauguração oficial do moderno prédio da prefeitura
deu-se aos 21 de janeiro, porém os vereadores tiveram que esperar mais seis meses, pelo menos,
antes de ocupar o terceiro pavimento destinado à Câmara.
Nas sessões de janeiro, os vereadores discutiram muito sobre a transferência da
Câmara para a sede do novo prédio. Conforme as atas, a Arena lamentou a omissão da Casa na
inauguração da prefeitura.
Numa tentativa de ocupar o espaço, a presidência chegou a realizar uma sessão ordinária
em 29 de janeiro no terceiro pavimento do prédio, com o comparecimento de nove vereadores.
Alguns edis do MDB optaram por não ir à reunião. Entretanto, viu-se que não havia condição
estrutural e técnica de permanência do Legislativo no local.
No final do mês, foi aprovado PL inédito para preservação do Patrimônio
Histórico e Artístico Municipal e a doação de imóvel para a Associação Educacional de Passos,
marcando o encerramento da legislatura.

A 8ª Legislatura
Com 15 vereadores eleitos, a instalação da 8ª legislatura ocorreu aos 31 de janeiro de
1973 na rua Dr Bernardino Vieira s/n, conforme relato das atas, pois não se efetuou a definitiva
transferência para o novo prédio da prefeitura. A Mesa Diretora ficou assim definida: Cileno
Vilela de Castro (presidente), Paulo Antonio Ribeiro (vicepresidente) e Geraldo Magela Soares
(secretário).
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Placa comemorativa da 8ª legislatura

Nesse mesmo dia, ocorreu a posse do prefeito Elzo Calixto Mattar e o vice, Joaquim
Justiniano dos Reis. Ao longo dos meses, MDB e Arena pressionavam a definitiva mudança
para o prédio da administração. Enquanto isso não ocorria, os edis aprovaram compra de móveis
para o Legislativo no começo de maio, prevendo a futura transferência.
Dias depois, a Casa lembrou os 150 anos de instalação do Poder Legislativo no Brasil.
Porém, a Câmara de Passos não tinha muito a comemorar, pois a prefeitura vivia crise financeira
com reflexos diretos no trabalho dos vereadores. Um deles foi o corte no contrato de transmissão
das sessões pela Rádio Sociedade Passos AM.
Os edis discursavam sobre a falta de representatividade política da cidade nas esferas
estadual e federal. Por isso, alguns vereadores pregavam união entre MDB e Arena para eleger
os candidatos de Passos.
Dentre os projetos aprovados na Casa, estão a doação de imóvel para a Companhia
de Armazéns e Silos de Minas Gerais (Casemg); campanha da erradicação da verminose; e
venda de aparelho de TV e estabilizador pelo Executivo, uma maneira de sanar o problema da
transmissão dos canais televisivos na cidade.
Na tribuna, mostrou-se inquietação com temas que já eram realidade em Passos, como
revelam as atas: a “distribuição de tóxicos e a sedução de menores”, problemas com o trânsito
devido ao aumento do número de veículos circulando no município e a construção da rodovia
BR-146.
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A transferência para prefeitura
Aprovado por unanimidade aos 16 de julho, foi lido ofício da Mesa Diretora
anunciando a transferência da Câmara para o novo prédio da municipalidade. A comissão,
composta por membros da presidência e dos líderes das bancadas do MDB e Arena, tratou das
solenidades de instalação da Casa no terceiro pavimento do imóvel.

Prédio moderno da prefeitura foi inaugurado em 1973, onde a Câmara ocupou o terceiro pavimento

O grande evento da ocupação definitiva do Poder Legislativo no moderno prédio da
prefeitura ocorreu às 20h de 31 de julho, com a participação de autoridades, representantes
locais e imprensa. Discursaram cada um dos líderes do MDB e Arena e, por fim, o presidente
da Casa, Cileno Vilela de Castro. Todos falaram do processo e da importância de instalação
naquele prédio e desejaram felicidade às legislaturas futuras.
Na ocasião, a Casa também promoveu a primeira homenagem na nova casa, pois
entregou mais uma de suas honrarias, o título de Trabalhador do Ano. Esta foi a pioneira reunião
no espaço dedicado exclusivamente para o Legislativo depois de 125 anos de sua instalação na
então Vila do Senhor Bom Jesus dos Passos.
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Placa comemorativa de 31 de julho de
1973, quando o Legislativo ocupou seu
espaço na sede da prefeitura

Após a instalação, o Legislativo retomou suas atividades e impôs seu estilo no expediente
no novo espaço. Em agosto, as sessões voltaram a ser transmitidas pelo rádio. Nos anos
posteriores, por vários motivos, políticos e econômicos, houve um vaie-vem nas transmissões
pela emissora das reuniões da Câmara, como confirmam as atas.
Ainda discutindo sobre o problema das transmissões televisivas, a Câmara aprovou em
setembro projeto do Executivo para criação da Comissão Municipal da TV. Muito criticada, a
matéria embutiu uma cobrança de taxa anual para os donos de aparelhos. Com isso, a prefeitura
visava retransmitir imagens e sons perfeitos para todo município.
Ao subir à tribuna, os discursos mais comuns dos vereadores eram os pedidos da
pavimentação das ruas, limpeza pública, assistência social, casas populares, construção de
estradas, abastecimento de água e esgoto nos bairros. Finalizando o ano, a Casa autorizou as
obras para canalização do Rio São Francisco, um clamor antigo da população.
Ainda foram aprovados projetos de impacto na vida econômica e social da cidade, como
a instituição da taxa de iluminação pública e a criação do Conselho Municipal de Coordenação
de Ação Social, além do novo Código Tributário e do Código de Posturas do Município.
Nova Mesa Diretora foi eleita em 30 de janeiro de 1974, tendo à frente da presidência
Vivaldo Nascimento Piotto, Cileno Vilela de Castro como vice-presidente e Paulo Antonio
Ribeiro como secretário. Uma mudança nos trabalhos a partir deste ano reduziu para dois
turnos de votação dos PLs para que estes fossem apreciados e aprovados, ganhando agilidade
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legislativa. Até então, os projetos passavam por três votações no plenário e deixavam o trâmite
mais moroso.
A TV retornou à pauta devido à Copa do Mundo na Alemanha em 1974. No primeiro
semestre, os vereadores apoiaram muitos projetos do Executivo, como no caso da reorganização
administrativa da prefeitura, do Plano Rodoviário Municipal e da criação de novas escolas
rurais.
Tratando de suas mudanças internas, também houve reorganização do quadro
administrativo da Câmara e os novos vencimentos dos vereadores, discutidos em sessões
extraordinárias.
Sobre a aquisição da casa própria, a Câmara deu sua contribuição ao sonho de muitos
passenses ao aprovar em julho PL que autorizou a desapropriação e doação de uma grande área
destinada à construção de casas populares pela Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais (Cohab MG). Este seria o primeiro Conjunto Habitacional erguido no município, no
bairro da Penha, local criticado pela oposição por ser longe do centro. A situação colocou panos
quentes, alegando que o lugar satisfazia ao objetivo da obra, que ficou conhecida como Cohab I.
A Casa autorizou vários convênios no segundo semestre do ano, com o Ministério do
Exército e com a Faculdade de Filosofia de Passos. Mas o principal deles foi com o Instituto
de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, que já se referia à implantação do Distrito
Industrial (DI) na cidade.
O Legislativo passense também marcou presença em eventos significativos, como a
participação no I Congresso dos Municípios do Rio Grande e no I Congresso dos Vereadores
do Estado de Minas Gerais, sediados em Belo Horizonte. A presidência enviou comissão
representativa a fim de inserir Passos no contexto político estadual.
A tribuna servia para os vereadores levarem as dificuldades vividas pelos moradores em
vários setores. Dentre eles, aumento nos casos de meningite; a situação crítica do matadouro
municipal; instalação da rede água e esgoto nos bairros Coimbras, Nossa Senhora das Graças e
Nova Califórnia; e o abandono da Praça de Esportes.
Dentre os PLs votados em plenário, estavam a permissão de edificações na Praça
Monsenhor Messias Bragança e aprovação do transporte coletivo. De grande importância
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política, a Câmara parabenizou o povo de Passos em plenário pela participação nas urnas em 15
novembro, quando foram eleitos deputados estaduais e federais. Já visando o pleito, desde julho
a Casa designou uma Comissão Especial a fim de observar o aumento do Colégio Eleitoral em
Passos.
Conforme a ata de 19 de novembro, compareceram na eleição 18.558 eleitores em
Passos. O presidente Vivaldo Piotto destacou o apoio da Casa ao pleito e a colaboração direta
às autoridades eleitorais, desde a campanha para inscrição eleitoral à conscientização do
comparecimento nas urnas para que o evento ocorresse “dentro do espírito do civismo e do
interesse comum do país”.
Poucos dias antes de finalizar o ano, a Câmara recebeu boa notícia vinda diretamente
do Senado Federal, o qual comunicou que Passos era uma das cidades beneficiadas com a
instalação de uma agência do Banco Mercantil de Minas Gerais.
A Câmara realizou algumas sessões em meados de janeiro de 1975, quando aprovou
projetos do Executivo para reforma da delegacia de polícia e verba de emergência à Sociedade
São Vicente de Paulo. Entretanto, o ano começou para valer no dia 31, quando ocorreu eleição
da nova Mesa Diretora assim definida: Paulo Antonio Ribeiro (presidente), Eduardo S. da Silva
(vice-presidente) e Vivaldo N. Piotto (secretário).

A novela rodoviária
Já no início de fevereiro, a Câmara foi acionada pelo Executivo para que indicasse dois
vereadores que representassem o Legislativo para equacionar o problema da estação rodoviária,
ainda inacabada e que gerava descontentamento entre a população pelo local onde estava sendo
erguida. No plenário, a oposição atacava as obras paralisadas defendendo que a construção não
mais atendia às necessidades do município e seus futuros usuários. Enquanto isso, o governo
de Elzo Calixto Mattar já demonstrava interesse em construir uma rodoviária em outro ponto
da cidade.
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Neste mês, os vereadores ainda aprovaram, com emendas, o Código de Obras do
Município e o Plano de Calçamento, além da doação de terreno à Telemig. Também houve
reclamações sobre o cancelamento da transmissão das sessões da Câmara pelo rádio. De acordo
com as atas, a Mesa Diretora proibiu as gravações das reuniões e pronunciamentos devido a
um desentendimento entre repórter e vereadores da Arena. A bancada do MDB posicionou-se
contra a ação da presidência, alegando cerceamento da liberdade e trabalho da emissora.
O presidente Paulo Antonio Ribeiro informou que se baseou no Regimento Interno da
Casa e na Lei da Organização Municipal do Estado de Minas Gerais para tomar tal atitude. As
transmissões das sessões pela emissora retornaram em abril.
No dia 15 de abril, consta da ata que os edis passenses consentiram o envio de ofício
ao Senado e à Câmara Federal, afirmando que “Passos se levanta unida contrária à adoção do
divórcio no Brasil”.
Ainda no primeiro semestre de 1975, a Casa aprovou PL do Executivo para contratação
dos serviços da Cemig para instalar a iluminação pública na cidade. A matéria foi muito discutida
no plenário, com a oposição lembrando da taxa do serviço, instituída no governo da Arena, e
que começou a ser paga pela população no último ano. A prefeitura instalou uma iluminação
moderna, de vapor de mercúrio.
Nesse ano, a Câmara se envolveu em diversas decisões importantes na área de saúde.
A maior delas atendeu convocação extraordinária em julho do prefeito para apresentar PL de
instalação do Ambulatório Municipal. Aprovada logo, a matéria era novidade na expansão da
saúde pública do governo federal em parceria com as prefeituras.
Ainda sobre saúde, a Casa lembrou nas reuniões o combate a várias doenças, como a
hanseníase, e incentivou a campanha de vacinação em massa contra a meningite. Os vereadores
também congratularam a Loja Maçônica pela construção e inauguração do Hospital Otto
Krakauer, o primeiro direcionado a tratamentos psiquiátricos na cidade.
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Remuneração dos vereadores
O segundo semestre trouxe mudanças consideráveis no funcionamento do Legislativo
passense, já que os vereadores receberiam salário pelo seu trabalho na Casa. A notícia foi bem
recebida no expediente de 6 de agosto, quando um dos vereadores propôs em ata “o envio de
ofício de agradecimento ao presidente da República pela justa medida de se restabelecer os
subsídios para os vereadores de todo Brasil”.
Seis dias depois, como consta nas atas, foi aprovada Resolução nº 88, que fixou os
critérios para remunerar os edis da Casa. Até o final do mês, também foi aprovado PL que abriu
crédito especial à Câmara de Passos.
Na votação e aprovação de PLs do Executivo, destacam-se o crédito especial para
construção do Ginásio Municipal de Esportes na Barrinha; isenção de impostos municipais a
estabelecimentos de ensino; convênios inéditos com a Sociedade de Assistência ao Menor de
Passos (Samp), com a Companhia dos Distritos Industriais de Minas Gerais (CDI), Ministério
da Aeronáutica, Secretarias de Estado da Fazenda e Segurança Pública.
Nos últimos meses do ano, a Casa tratou de aprovar projetos em tramitação, como
ampliação da área urbana; instituição da lei de Regulamentação Administrativa de Serviços
Urbanos e a criação da Unidade Fiscal do Município.
O ano de 1975 terminou com muita troca de acusações entre as bancadas no plenário.
Apesar da Arena se gabar da canalização do Córrego São Francisco, a oposição fez críticas
austeras às obras e acusou a presidência da Casa de arbitrária em algumas decisões, apesar desta
sempre alegar que seguia o Regimento Interno.
Uma Nova Mesa Diretora só se elegeu aos 2 de fevereiro de 1976, tendo Eduardo F.
da Silva como presidente, Alceu Rodrigues Santana como vice-presidente e Geraldo M. Soares
como secretário. Uma semana depois, a presidência designou Comissão Especial para efetuar
estudos sobre a atualização do Regimento Interno da Câmara.
As regras também ficaram mais rígidas, pois a presidência comunicou que, a partir do
dia 16 de fevereiro, o vereador que chegasse atrasado, após o horário regimental de instalação
da sessão, seria considerado faltoso para efeitos de remuneração.
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Nos primeiros encontros do ano, os vereadores salientaram a importância da Câmara
legislar a favor do povo, como no caso do PL que restituiu o Estádio Starling Soares ao
patrimônio municipal. Para os edis, a medida enriquecia o esporte passense, pois já aparecia
com mais destaque o trabalho do Clube Esportivo Passense.
A questão do estádio rendeu grandes debates na Casa, pois alguns vereadores
questionaram o funcionamento do Clube Vasco da Gama de Passos, que recebeu a doação do
estádio em 1971. Por isso, a Câmara revogou a lei de doação à referida agremiação. Ainda sobre
esportes, entrou na Casa PL concedendo crédito especial para construção do Ginásio Municipal
de Esportes, aceito pelos vereadores.
Atendendo à convocação de sessão extraordinária do prefeito, o Legislativo se reuniu
aos 3 de março. Elzo Calixto Mattar pedia afastamento de 30 dias por motivos de saúde, sendo
esta considerada a primeira vez que os vereadores eram convocados para apreciar matéria desta
natureza. Aprovado o pedido, a Casa empossou o vice-prefeito Joaquim Justiniano dos Reis
como prefeito.
Dentre os temas discutidos neste período, aparece a tão sonhada rodovia de ligação
entre o Sudoeste de Minas e o Triângulo Mineiro. Sobre este assunto, constou dos anais da Casa
manifesto de Passos, enviado ao presidente Geisel, solicitando a construção da estrada.
Já o convênio com o DER-MG foi autorizado com a prefeitura para viabilizar estradas
integrantes do Plano Rodoviário Municipal. Com o mesmo departamento, solicitou-se estudo
conjunto sobre a construção da rodoviária. A forma encontrada para se desfazer da obra foi
doar o terreno à Fesp, num projeto aprovado pela Casa com emendas, devido aos debates entre
oposição e situação.
Outras aprovações merecem atenção: crédito especial para a construção de mais um
Conjunto Habitacional pela Cohab-MG; doação de móveis e materiais para a 51ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); doações de terreno à Apae, à Associação Médica de
Minas e área para construção de escola estadual.
Gerador de muitas discussões em contínuas reuniões foi o PL que autorizou o prefeito
a contratar com o Banco do Brasil crédito de Cr$ 10 milhões. Enquanto a Arena salientava a
importância da matéria, o MDB lembrou das obras paralisadas da prefeitura, como as redes de
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água e esgoto, a rodoviária e o matadouro. Desaprovando o projeto, o MDB protocolou protesto
judicial contra a prefeitura de Passos e a Câmara.
Na educação, a Casa permitiu convênio com a Comissão de Construção, Ampliação
e Reconstrução de Prédios Escolares do Estado (Carpe). Depois de muitas discussões, os
vereadores aprovaram subvenção extraordinária à Liga Passense de Desportos (LPD) visando
os benefícios aos clubes da cidade.
No início de agosto, a Casa recebeu telegrama do presidente do Banco Crédito Real de
Minas Gerais comunicando sobre autorização para construir uma sede da agência em Passos,
num prédio de 17 andares em frente à Praça Monsenhor Messias Bragança (da Matriz), que
ficou conhecido como o edifício Credireal.
Na tribuna, também se destacou o avanço da comunicação no município, com o
lançamento do primeiro jornal diário de Passos e de uma rádio de Freqüência Modulada (FM),
considerado de “grande acontecimento histórico no campo das comunicações”.
Na sessão de 30 de agosto, a Câmara lembrou do acidente que vitimou o expresidente
Juscelino Kubitschek no dia 22 de agosto. Vereadores enalteceram o político mineiro, que
visitou a cidade e a região várias vezes devido à construção da Hidrelétrica de Furnas.
Dos PLs aprovados, destacam-se a isenção de imposto predial aos excombatentes da
Força Expedicionária Brasileira e doação de terreno à Associação Comercial e Industrial de
Passos (Acip). No final do ano, os vereadores usaram a tribuna para falar sobre os acontecimentos
das campanhas nas eleições de novembro, com ataques pessoais a candidatos e protestos contra
membros da Casa pelas suas atitudes eleitoreiras.
Em janeiro de 1977, os vereadores da 8ª legislatura definiram o destino de algumas
matérias, sendo aprovada doação de terreno à Associação Espírita Cáritas; crédito especial para
pagamento de despesas da Câmara e autorização de concessão de atendimento funerário, que
fixou o número de firmas credenciadas para explorar o serviço na cidade.
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A 9ª Legislatura
A instalação da 9ª legislatura, com 15 vereadores, ocorreu aos 31 de janeiro de 1977,
com a eleição da Mesa Diretora, dirigida por Waldemar Ribeiro de Oliveira (presidente),
Sebastião Corinto de Araújo (vice-presidente) e Sebastião Aoun (secretário). No mesmo dia,
foram empossados o prefeito José Figueiredo e o vice Cóssimo Baltazar de Freitas. O mandato
durou seis anos até o final de 1982.
Acervo pessoal

Presidente Waldemar Oliveira e secretário Sebastião Aoun conduzem juramento
do prefeito eleito José Figueiredo
Acervo pessoal

Mesa com (dir. p/ esq.) secretário Sebastião Aoun, presidente Waldemar Ribeiro e
vice-presidente Sebastião Corinto, prefeito José Figueiredo e esposa
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O abastecimento de água na cidade e o desmatamento da Mata do Alvim, considerada
área de preservação ambiental, encabeçaram as discussões iniciais. Os edis ressaltaram o papel
e o valor do Poder Legislativo em Passos e no Brasil. Coincidência ou não, as primeiras sessões
da legislatura foram marcadas por muitas acusações e críticas entre MDB e Arena.
No meio das discussões, os vereadores aprovaram PLs que estabeleceram o Estatuto
do Magistério e os serviços de assistência médica, odontológica e hospitalar aos funcionários
municipais. Em abril, a Casa fez questão de comemorar os 100 anos de instalação da Comarca
de Passos, com sessão especial e participação de autoridades do Executivo, Legislativo e
Judiciário, com alusão à harmonia dos três poderes constituídos na cidade.
Já em maio, a presidência formou Comissão Especial para reformular o Regimento
Interno, apontando que o Legislativo precisava de atualização organizacional. Nessa mesma
linha, designou-se outra Comissão Especial para estudar a melhor regulamentação dos projetos
para denominação de ruas, praças e avenidas.
Os vereadores usaram muito a tribuna para falar sobre problemas urbanos, como a má
conservação das vias públicas, de animais soltos nas ruas e da crescente violência. Pela primeira
vez, apareceu a preocupação com acidentes em cachoeiras da região e com a rodovia MG-050.
Dos PLs aprovados, destacam-se o convênio com a Empresa de Assistência Técnica e
Assistência Rural (Emater-MG) e a permuta de imóvel doado à Acip. A Câmara também apoiou
a administração ao autorizar reparos de imóveis danificados por obras da prefeitura, fato que
passou a ser mais frequente nessa época. Por outro lado, rejeitou e arquivou a concessão ao
serviço funerário.
Ano de Copa do Mundo na Argentina, 1978 fez com que os vereadores criticassem, mais
uma vez, o sinal da TV logo nas sessões de janeiro. Mesmo com a oposição criticando a forma
de apresentação do projeto, foi aprovada permuta de doação de imóvel entre a prefeitura e Fesp
para construção do campus universitário, tema que ganhava força entre os passenses.
Uma nova Mesa Diretora formou-se aos 31 de janeiro de 1978, sendo eleitos Antonio
Márcio Querino (presidente), Alceu Rodrigues Santana (vice-presidente) e Durval Félix de
Lima (secretário). Essa configuração gerou muitos debates pelo modo de condução da eleição.

125

De acordo com a ata, apesar de ser membro do MDB, Antonio Márcio Querino votou a
favor da Arena na proposição solicitada pelo seu partido “num ato comprovado de infidelidade
partidária, desrespeitando seu próprio partido e, particularmente, sua bancada”, conforme a ata.
Surpresos, os emedebistas afirmaram que tomariam as devidas providências, sendo contrários
às eleições das comissões permanentes naquele dia.
Nas sessões seguintes, críticas à eleição da Mesa Diretora continuaram no plenário, com
o MDB acusando a Arena de conchavo e alguns edis usando termos indecorosos e fora do uso
parlamentar. Com o expediente se normalizando, a Casa favoreceu PLs do Executivo sobre a
cooperação entre a prefeitura e a Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social e Desportos; e
doação de imóvel a uma indústria de confecções para incentivar a industrialização no município.
Instituído pelo Decreto-lei nº 1540/1977, a Câmara realizou sessão extraordinária para
eleição dos Delegados e Suplentes ao Colégio Eleitoral do Estado aos 28 de julho. Cada um
dos líderes de bancada apresentou sua chapa, sendo eleitos em Passos os delegados da Arena,
ficando como suplentes os indicados do MDB.
Acusações e críticas pessoais marcaram as próximas sessões. No plenário, os edis
debateram sobre os atendimentos no ambulatório municipal, iluminação pública nas praças,
rede de esgoto e infraestrutura de loteamento liberado pela prefeitura.
Nesse período, a Casa contribuiu com muitas entidades ao aprovar doações de imóveis à
Loja Maçônica Deus, Universo e Virtude e ao Lions Clube de Passos e isenção da taxa de licença
para construção da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Várias matérias do Executivo solicitaram
abertura de crédito especial, incluindo ampliação do cemitério e pagamento de despesas do
Concurso Miss Piscina, todas consentidas no plenário.
O clima esquentou na Câmara em 21 de novembro, logo após as eleições para deputados.
Panfletos com os números trocados dos candidatos do MDB foram espalhados pela cidade, fato
que os emedebistas consideraram fraude eleitoral provocada pela Arena, como registrou a ata.
Por sua vez, a Arena acusou o MDB de corrupção ao realizar a compra de votos por Cr$ 100,00
na porta da casa de um vereador.
As acusações foram de ambos os lados até que, por fim, fez-se o apelo na tribuna de que
“se faça em Passos um política sadia, limpa, deixando de lado a política suja e desonesta”.
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Nos anos 1970, já havia certa efervescência cultural na cidade, principalmente das
artes cênicas, com os vereadores elogiando algumas produções no plenário. Por este motivo,
a Câmara aprovou PL do Executivo que dispunha sobre a venda de imóveis pertencentes à
Fundação Educacional Rotary Club de Passos, que fazia campanha para construção de um
teatro em Passos.
Dividindo as bancadas, o projeto conseguiu 8 votos favoráveis contra 6. Com mais essa
ajuda do Legislativo a uma instituição, começava a história de uma obra importante para a
cultura passense: o Teatro Rotary.
Nas sessões de janeiro de 1979, os vereadores continuaram a debater sobre a rodoviária,
incluindo o envio de ofício ao prefeito solicitando a elaboração de projeto para construção da
obra, com a sugestão de três locais para a estação de passageiros.
Os edis também debateram sobre ensino, alertando que Passos não conseguia receber
novas faculdades por não possuir campus universitário. Na área de saúde, efetuou-se pedido de
sensibilização partindo da Casa para doação de área da prefeitura para construção do Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) em Passos.
Para a Mesa Diretora, foram reeleitos, em 31 de janeiro de 1979, Antonio Márcio Querino
como presidente, Alceu Rodrigues Santana como vice-presidente e Durval Félix de Lima como
secretário. Nesse momento, a bancada do MDB já falava no plenário sobre a redemocratização
do país.
Em março de 1979, João Baptista de Oliveira Figueiredo assumiu a presidência do
Brasil, sancionando a Lei da Anistia e iniciando o processo de redemocratização. O Brasil
vivia uma mobilização social que levou muitas pessoas às ruas para pedir anistia dos exilados e
perseguidos pela ditadura desde 1964.
Em Passos, os vereadores seguiram seu expediente, consentindo PLs do Executivo que
previam doação de terrenos ao Estado e ao Saae; isenção da taxa de licença para construção
da paróquia de Nossa Senhora das Graças; e aprovação do Plano Rodoviário Municipal. Para
contrabalancear, a Casa rejeitou dois projetos: um de alienação de imóvel à Emater e outro
de operação de arrendamento mercantil com o Bozano Simonsen Leasing S/A, desejos nãoconcretizados pelo prefeito José Figueiredo.
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Na tribuna, os vereadores pediam reparação das estradas, pontes rurais e asfalto em
vários bairros em crescimento, como Nossa Senhora das Graças, Exposição, Centenário e
Nossa Senhora Aparecida.
O caso rodoviária permanecia na pauta e, por isso, solicitou-se a formação de uma
comissão mista com membros do Legislativo, do DNER e DER-MG para inspecionar as obras.
O relatório chegou em agosto, com a análise de localização para implantar o futuro terminal na
cidade.

Regulamentação dos discursos
O período gerou muitas reclamações, por parte de alguns vereadores, de cassação
arbitrária da palavra pela presidência da Casa, de acordo com as atas. Por isso, os edis sugeriram
em abril a elaboração de projeto justamente para regulamentar os discursos. Depois de um mês,
a Câmara aprovou a Resolução nº 104, que estabeleceu normas do uso da palavra no plenário,
mesmo com alguns edis afirmando, durante a apreciação da matéria, que o trabalho do vereador
ficaria limitado com as novas regras.
Dos PLs do Executivo, foram apreciadas e autorizadas várias aberturas de crédito
especial, incluindo reforma e ampliação do cemitério. Outro projeto atualizou vencimentos dos
servidores estatuários municipais, incluindo de professores e aposentados. Pouco tempo antes,
docentes estiveram no Círculo de Debates solicitando apoio na melhoria salarial.
Em agosto, a presidência permitiu instaurar Comissão Especial para apurar o aumento
de drogas ilícitas e uma Comissão de Inquérito para investigar supostas irregularidades na Praça
de Esportes.
O Legislativo passense também discutiu sobre a Reforma Partidária imposta pelo
presidente da República, que previa a extinção do bipartidarismo no país, principalmente
para provocar uma divisão do bloco oposicionista MDB devido à sua força no processo de
redemocratização contra o partido governista, a Arena.
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No plenário, o MDB de Passos criticou a reforma, afirmando que era “golpe do governo
a extinção, pois o MDB era o maior partido político do Brasil”. Na Casa, os emedebistas
discursaram que 19 de novembro poderia ser a última sessão do MDB como partido político
em Passos.
Para amenizar os debates políticos, o Legislativo recebeu um convite do 12º Batalhão
de Polícia Militar de Minas Gerais comunicando que a Câmara de Passos havia sido agraciada
com o Diploma de Honra ao Mérito pelos serviços prestados à Polícia Militar.
Nesse momento, aconteciam no Brasil mudanças na estrutura partidária com o governo
permitindo a formação de novos grupos políticos. Das organizações, sobressaíam o Partido
Democrático Social (PDS), o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido
Popular (PP), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido dos Trabalhadores (PT) e o
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Placa comemorativa da 9ª legislatura

A eleição para a Mesa de Diretora de 1980 ocorreu em 31 de janeiro, com a primeira
votação empatada para presidente na história da Câmara. Um novo empate persistiu entre
os candidatos, e se norteando pelo Regimento Interno, a presidência em exercício declarou
eleitos Sebastião Aoun (presidente), Otacílio Batista Machado (vicepresidente) e Bolívar Pádua
Martins (secretário).
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Em decorrência da Reforma Partidária, definiram-se dois blocos parlamentares no
Legislativo: o Independente, com oito membros, e o Democrático, com sete vereadores. Cada
um deles indicou seus líderes na Casa. A partir de então, a Câmara dava os primeiros passos para
o novo formato que se vislumbrava para a política brasileira nos anos 1980 rumo à democracia.
Nas reuniões seguintes, os edis questionaram no plenário o conluio entre os eleitos para a Mesa
Diretora.
O carnaval de rua de Passos tomou conta das palavra dos vereadores em fevereiro daquele
ano, com indicações de melhorias no evento realizado na avenida Arouca, como iluminação e
arquibancadas para o público. De acordo com as atas, alguns vereadores criticaram a comissão
organizadora que permitiu “blocos carnavalescos de atentado à moral e ao pudor”, como um
grupo de homens vestidos de donzelas.
Os vereadores também fizeram pedido à prefeitura para a reversão definitiva do Estádio
Starling Soares ao patrimônio municipal. Em março, a Casa aprovou PL que autorizou o
recebimento do estádio, palco de grandes acontecimentos esportivos para a cidade na década
que se iniciava. Nesse mesmo período, a Câmara também apoiou o PL que criou a Unidade de
Ensino Supletivo em Passos.

Nova cara partidária
Entre abril e maio, os blocos Independente e Democrático declararam-se oficialmente
extintos, comunicando a constituição dos grupos políticos que os vereadores foram obrigados a
migrar naquele contexto da história política brasileira.
Os primeiros a se organizarem em Passos foram o PDS, PP e PMDB. Dali para frente,
estas legendas dominaram o cenário político local, atraindo filiados e correligionários que
seguissem seus ideais. Essa nova formação foi discutida em plenário nas sessões seguintes.
Já com essa cara partidária, os vereadores aceitaram PLs do Executivo para instalação de
ambulatório médico no bairro da Penha e a primeira autorização de estacionamento controlado
no centro da cidade, denominada de Área Azul.
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O governo do Estado enviou telegrama à Câmara de Passos informando sobre a instalação
da regional do Bemge na cidade em junho. Mês em que a Casa pediu ao Departamento Nacional
de Desportos a vistoria da Praça de Esportes e do Estádio Starling Soares, a fim de conseguir
verbas para o esporte local.
O Teatro Rotary voltou à pauta. Alguns edis questionaram porque não havia o nome da
prefeitura e da Câmara na placa de inauguração, pois os dois poderes colaboraram de maneira
decisiva para concretizar a obra. A presidência formou Comissão Especial para questionar a
Fundação Rotary Club a omissão das instituições na tal placa.

Reprodução

Fachada do Teatro Rotary
nos anos 1980; vereadores
apoiaram construção do espaço
e questionaram ausência do
nome do Legislativo na placa
de inauguração

Sobre a política nacional, os vereadores passenses discursaram na tribuna sobre as
denúncias divulgadas pela mídia nacional de corrupção no Planalto e as “mordomias palacianas
e ministeriais”.
No âmbito interno, a Casa votou e aderiu à Resolução sobre alteração de artigos
do Regimento Interno nesse período, como descrevem as atas de setembro. No plenário,
aumentaram os atritos políticos entre os vereadores. Com a participação de dois vereadores
de cada bancada, a presidência designou Comissão Especial para discutir novamente sobre as
normas para denominação de ruas, praças e avenidas da cidade.
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Enquanto isso, o prefeito José Figueiredo pediu ajuda à Câmara para efetuar, juntamente
com a Acip, estudos sobre a instalação do DI no município, com uma Comissão Especial da
Casa acompanhando os trabalhos. Até o final do ano, o Executivo enviou vários PLs solicitando
abertura de créditos especiais, sendo as matérias mais relevantes a criação do cargo de oficial de
gabinete da prefeitura e inclusão da 5ª e 6ª séries em escolas municipais.
Ao começar 1981, o Legislativo passense recebeu agradecimentos da comissão da
Faculdade de Enfermagem de Passos pelo seu apoio no processo de criação de mais uma
faculdade no município. No plenário, os vereadores debatiam sobre a falta de água nos bairros,
faziam críticas ao Ipsemg e ao problema do asfalto da avenida Comendador Francisco Avelino
Maia, obra do governo estadual. Doação de terreno da prefeitura à Samp foi aprovado, com
Executivo e Legislativo ajudando mais uma entidade assistencial do município.
A Mesa Diretora eleita em 2 de fevereiro de 1981 contou com Antonio Márcio Querino
na presidência, Bolívar de Pádua Martins na vice-presidência e Durval Félix de Lima na
secretaria. Inicialmente, a Câmara questionou sobre os reais impedimentos reais construção do
Centro Social Urbano (CSU).
Com lideranças esportivas, a Casa promoveu debates para encontrar o melhor caminho
para reforma do Estádio Starling Soares e pressionou a administração a apresentar seus planos
para as obras, bem como informar sobre a verba de Cr$ 2 milhões para a Praça de Esportes.

Espírito de redemocratização
Nesse momento, o espírito de redemocratização já se espalhava pelo país. Na Câmara
de Passos, conforme as atas, os edis questionavam a falta de transmissão das sessões pelo rádio,
alegando que o povo tinha o direito de se informar sobre os acontecimentos do Legislativo.
Alguns vereadores discursavam em prol da liberdade de expressão.
Eles também pressionavam a prefeitura em temas importantes: maior empenho para
atendimento médico noturno; problemas de infraestrutura em loteamentos e instalação do
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Corpo de Bombeiros em Passos. O aumento nas taxas de água e esgoto, considerada exorbitante
e abusiva, foi um caso à parte, solicitando da administração interferência junto ao Saae.
Nesse tempo, a Câmara votou e aprovou PLs de incentivo aos novos negócios, como
doação de terreno a empresas de beneficiamento de minerais e uma marmoaria, depois da
imposição de emendas.
Solicitação inusitada ocorreu em maio, quando a Casa enviou ofício ao empresário e
dono das salas de cinema José Figueiredo, também prefeito, solicitando a exibição de bons
filmes a fim de reduzir os pornográficos. Sobre o mesmo assunto, o Legislativo enviou ofício à
justiça denunciando a entrada de menores nas sessões cinematográficas e pedindo providências
para coibir tal fato.
Outras solicitações do Legislativo passense que chamaram atenção, nas atas de agosto de
1981, foram as enviadas diretamente ao presidente da República João Baptista de Figueiredo,
em Brasília, pedindo a exoneração do ministro Delfim Neto e desaprovação do “badalado pacote
da previdência”. Neste mês, a Casa aprovou PL do Executivo que criava o Centro de Recreação
e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos Municipais (Crasem).

Verba de representação
Matéria importante colocada em votação no ano foi a Resolução que fixou a verba de
representação do presidente da Câmara, que era um extra ao salário do vereador que ocupasse
o cargo. Ganhou anuência unânime aos 30 de setembro, sendo questionada somente por um
vereador, que se absteve de votar.
A ampliação da rede elétrica era um pedido constante na Casa. Por isso, os vereadores
aprovaram PL que autorizou, pela primeira vez, o Executivo a assinar contrato com a Cemig
para substituição de iluminação pública e extensões de rede de distribuição de energia elétrica.
No início de outubro, partiu do Legislativo a solicitação de estudos urgentes para
implantação do Pronto Socorro Municipal. Dias depois, a Câmara promoveu Círculo de Debates
a fim de avaliar a possibilidade de instalar a estrutura na cidade, a qual já necessitava de pronto-
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atendimento médico devido ao número de habitantes. Num novo debate, a Casa discutiu sobre
a extensão do serviço médico no período noturno.
Fechando o ano, foram aprovados projetos de concessão de ginásio coberto; convênio
com a Diretoria de Esportes do Estado; isenção da taxa de aprovação do projeto de construção
da Igreja Presbiteriana de Passos.
Com a chegada de 1982, a Casa realizou a eleição da Mesa Diretora no dia 1º de fevereiro,
com empate na vaga de presidente. Na segunda votação, foram eleitos Sebastião de Melo Porto
como presidente, Amado Evangelista Machado como vice-presidente e Darlan Esper Kallas
como secretário.
Nas primeiras sessões, discutiu-se a incorporação do PP ao PMDB. A base nacional do
PP optou por extinguir o partido e preferiu se aliar aos peemedebistas. No plenário, o comentário
geral era de que “unindo a oposição de Passos, ela era plenamente imbatível”.
O esporte apareceu novamente no plenário, pois aprovou-se Termo de Cooperação
com o Estado para reforma do Estádio Municipal Costa e Silva, no Bela Vista. Como parte
integrante do trabalho, os vereadores enviaram vários ofícios ao Executivo, solicitando posição
sobre pavimentação, rede de esgoto, iluminação pública, transporte coletivo, obras de asfalto
sem galerias e melhorias nos loteamentos, além da construção do CSU.
Na tribuna, também tornou-se comum discursos com críticas à política estadual e aos
candidatos ao governo do Estado, pois em 1982 os eleitores voltariam às urnas para escolher
seus governadores, desde a instalação da ditadura em 1964. Essa era uma nova etapa da
redemocratização do país.
Aos 31 de maio, a Câmara recebeu do vice-prefeito Cóssimo Freitas sua renúncia
oficial ao cargo, pois concorreria nas eleições municipais. Em consequência, a Casa viveu um
momento único em junho. O prefeito José Figueiredo pediu afastamento por 60 dias e convidou
o presidente do Legislativo, Sebastião de Melo Porto, a assumir como chefe de Executivo,
pois o cargo de vice-prefeito estava vago. Sebastião Porto apresentou à Câmara seu pedido de
licença até 31 de julho.
Por sua vez, o vice-presidente Amado Evangelista Machado assumiu a presidência
da Casa e tomou as providências obedecendo ao Regimento Interno. Naquele mesmo dia,
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empossou Sebastião Porto como prefeito de Passos. Ficou registrado em ata que aquela “sessão
ficaria marcada para a história de Passos”.
Nas reuniões seguintes, os vereadores usaram o plenário para discutir sobre o ano
eleitoral, assim como as novas formações políticas dentro do PMDB e do PDS.
As precárias condições da cadeia foram lembradas na Câmara no final de agosto,
enquanto PL aprovado autorizou doação de área a uma empresa de móveis para escritório.
Logo após o resultado das eleições de novembro, os discursos no plenário abordaram vários
pontos. Os eleitos, o maior apoio do governo estadual e a confiança no novo prefeito foram
falas recorrentes.
Alguns vereadores recordaram os acontecimentos ocorridos no dia do pleito com
relação ao transporte de eleitores e compra de votos, considerando que a “corrupção ficou
institucionalizada em Passos”. Outros atentaram sobre as possíveis mudanças nas eleições
futuras do município.
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A 10ª Legislatura
A partir de 2 de fevereiro de 1983, instalou-se a 10ª legislatura na Câmara de Passos
formada por 15 vereadores. Para a Mesa Diretora, foram eleitos Waldemar Ribeiro de Oliveira
(presidente), Jorge da Silva Ribeiro (vice-presidente) e Wagner Lemos Soares Maia (secretário).
No mesmo dia, tomaram posse o prefeito Cóssimo Baltazar de Freitas e o vice, Joaquim
Justiniano dos Reis.
A formação majoritária da Câmara contava com o PDS e PMDB. Devido às mudanças
de 1982, a legislatura foi estendida até final de 1988, com mandato de seis anos. A legislatura
atravessou o final da transição da ditadura para a democracia no país, vivendo um momento
único na história do Legislativo passense, pois marcou a primeira eleição a transcorrer num
contexto de liberdade partidária desde o fim da ditadura militar.

Placa comemorativa da 10ª legislatura

A Casa iniciou os trabalhos com tranqüilidade, sendo autorizado em março convênio com
a Santa Casa para atendimento de urgência no período noturno. No plenário, os edis cobravam
maior representatividade de Passos junto ao governador Tancredo Neves, com a indicação de
passenses para cargos no primeiro e segundo escalões do governo.
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Uma comissão da Casa partiu rumo a Belo Horizonte a fim de solicitar investimentos
nas áreas de saneamento básico, segurança pública, educação, habitação e infraestrutura. Após
o incêndio de 1982 no presídio, um dos pedidos era a liberação de verbas para construção da
cadeia pública, objetivo alcançado ao longo da legislatura.
Acervo pessoal

Encontro de lideranças políticas (esq. p/ dir.): vice-prefeito Joaquim Reis, vereadores Antenor Moraes e
Waldemar Ribeiro, deputado federal Melo Freire, governador Tancredo Neves, deputado estadual Neif
Jabur, prefeito Cóssimo Freitas, vereador Jairo Roberto e ex-vereador Paulo Felipe Pereira

Outro PL do Executivo aprovado na Casa confirmou o convênio com o Estado à
manutenção da ordem e segurança pública. Mas partiu da Câmara a solicitação à Secretaria de
Estado da Saúde a criação de um posto regional de saúde em Passos, assim como o apoio para
fundar a Associação dos Municípios do Vale do Rio Grande.
No primeiro semestre, tornou-se importante a construção de um elevado do Saae no
bairro Penha a fim de abastecer a parte alta da cidade e com capacidade para 378 mil litros
de água. Para atender a este projeto, a Casa autorizou permuta de imóveis da prefeitura. Já no
segundo semestre, os esforços políticos foram na direção de negociação com a Cemig para
executar obras de eletrificação, no projeto estadual Minas-Luz.
A greve dos professores e trabalhadores rurais também chegou ao Legislativo, o qual
formou Comissão Especial para acompanhar o caso junto às classes patronais.
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Open market
A economia foi um dos assuntos tratados no plenário em agosto de 1983, já que a
administração enviou projeto inédito solicitando autorização para aplicação de open market
(mercado aberto em inglês), o qual trabalha no mercado financeiro com a compra e venda de
títulos da dívida pública. Ainda sobre temas econômicos, um dos vereadores sugeriu envio de
ofício à Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab), solicitando “enérgicas medidas
visando coibir abusivo aumento do custo de vida na cidade”, que foi respondido meses depois.
Pela primeira vez, a Casa votou e aprovou a concessão de quatro títulos de cidadão
passense num mesmo ano, um recorde de honrarias. Nos últimos dois meses do ano, foram
aceitos PLs importantes, como a construção de quadra de esportes; isenção de tributos municipais
à Cohab-MG; doação de terreno à São Vicente de Paulo para construir o velório municipal; e
autorização de concorrência pública para concessão do matadouro municipal.

Mesa bienal
Em 1984, a ata indica que não houve nova eleição para Mesa Diretora, mantendo-se
os membros eleitos em 1983. A partir de então, a Mesa passou a trabalhar por biênio. Por
conseqüência, as comissões permanentes também seriam eleitas a cada dois anos.
Entretanto, aos 2 de fevereiro o então secretário Wagner Lemos Soares Maia comunicou
à presidência a sua renúncia ao cargo para cumprir o acordo com os companheiros de sua
bancada, o PMDB, de que os membros só ficaram por apenas um ano em suas funções.
O presidente Waldemar Ribeiro de Oliveira promoveu nova eleição somente para o cargo
vago de secretário, observando os Regimentos Internos da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais e da Câmara Municipal de Passos. Em votação, saiu eleito Sebastião Aoun, também
do PMDB. Dessa forma, a Mesa Diretora de 1984 contou com Waldemar Ribeiro de Oliveira
(presidente), Jorge da Silva Ribeiro (vice-presidente) e Sebastião Aoun (secretário).
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Nesse meio tempo, o governo estadual aceitou pedido da Casa para construção de
ancoradouros no Porto de Passos, às margens do Rio Grande. Por outro lado, os discursos
criticavam o governo federal pela situação vivida no país. Para os edis passenses, deveria haver
maior valorização do Legislativo, pois a Câmara já era reconhecida como a “legítima voz
do povo”. Atas do mês de maio informam que a presidência formou Comissão Especial para
adequar artigos do Regimento Interno.
Nessa época, ainda se cobrava do prefeito o término das obras do Estádio Starling
Soares. Um PL importante foi a autorização da Re-ratificação do convênio com a CDI-MG, pois
incentivou o crescimento do Distrito Industrial. Mesmo com impasse na escolha do local, na
estrada Passos-São João Batista do Glória, os vereadores ressaltaram voto favorável à matéria
porque haveria maior geração de empregos em Passos.
Nas sessões, os edis abordavam vários temas, como educação, asfalto, abertura e
sinalização de ruas. Também foram aprovados PLs que beneficiaram entidades assistenciais,
como a Servirás, para construção de creche, e implantação de horta comunitária. O ano terminou
com a Casa aprovando PL do Executivo que autorizou a filiação de Passos na Associação dos
Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, a Ameg.

Reprodução

Reprodução

Páginas do Álbum de Passos, de 1984, com fotos dos vereadores da legislatura e informações do trabalho da Câmara
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Para o biênio 1985/1986, foram eleitos para Mesa Diretora Antenor Gonçalves de Morais
(presidente), Joaquim Carlos Pereira (vice-presidente) e Domicílio Ernesto Leite (secretário).
Num momento em que já se falava em novos tempos para a política nacional, a bancada do
PMDB se uniu e conseguiu compor a Mesa completa com peemedebistas.
Nessa altura, o expediente da Câmara já contava com número relevante de
correspondências, que vinham aumentando desde 1984. Pressionando o prefeito, a oposição
solicitava cronograma de obras anual, levando muitos pedidos sobre infraestrutura urbana,
melhorias no ensino e nas condições dos trabalhadores na zona rural.
Na área de saúde, a Casa garantiu convênio para implantação do Programa de Ações
Integradas de Saúde, da União Federal, e ampliação do atendimento médico noturno.
Aos 22 de abril, a Casa realizou sessão solene de homenagem póstuma ao presidente
da República Tancredo Neves, falecido um dia antes, com os vereadores lembrando a luta
pela democracia e sua relação com Passos. O mineiro Tancredo Neves não chegou a assumir a
presidência, cargo repassado a seu vice, José Sarney.
No plenário, os vereadores autorizaram convênio inédito da prefeitura com o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MG) e a contratação com o BDMG para compra
de máquinas a serem usadas nas estradas rurais.
Outra matéria aprovada reafirmou convênio com o Minas Luz, que aumentaria obras de
eletrificação nos bairros Santa Luzia, Bela Vista, Califórnia, Casarão, Primavera e Aclimação.
Paralelamente, a presidência formou Comissão Especial para estudar, juntamente com a
administração, o asfalto das vias. Alguns PLs autorizaram doação de áreas para o Sindicado
dos Trabalhadores Rurais de Passos e à LPD, considerado importante para desenvolvimento do
futebol amador.
Setembro também foi um tempo em que se começou a falar no plenário sobre a Assembleia
Nacional Constituinte, articulada em Brasília para a discussão da nova Constituição Brasileira.
Em 1986, aconteceu mais um fato político novo na Câmara. O presidente Antenor G.
Morais e o secretário Domicílio E. Leite renunciaram ao cargo respeitando acordo da bancada
do PMDB em 1985 de que os membros ficariam somente um ano na Mesa Diretora. Em nova
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votação, foram eleitos Wagner Lemos Soares Maia para presidente e Sebastião Aoun para
secretário. Pela proposta do partido, o vice-presidente Joaquim Pereira permaneceu na função.
Os vereadores cobraram maior esforço da presidência para retomar as transmissões
radiofônicas das sessões, enquanto os desfiles carnavalescos motivavam discursos na tribuna.
O plenário também serviu de palco para lembrar da grande campanha do Clube Esportivo
de Futebol, o Verdão, que disputava a primeira divisão do Campeonato Mineiro, bem como a
conquista do título da Segunda Divisão em 1985. A Casa recebeu a diretoria do time no Círculo
de Debates e formou Comissão Especial para “manter entendimento com o prefeito, visando
maior participação da prefeitura no futebol profissional da cidade”.
O esporte mereceu atenção da Casa por várias vezes em 1986, como o pedido de melhorias
no Estádio Starling Soares, cessão de terreno para o Estado a fim de construir o Ginásio de
Esportes na Barrinha, que deveria ser batizado de Elzo Calixto Mattar em homenagem ao exprefeito, e recursos para o CPN sediar etapa do Troféu Carlitos de Natação.
Ao longo do ano, os vereadores promoveram vários Círculos de Debates abordando
abastecimento de água pelo Saae; expansão de telefones pela Telemig; sinais de TV; a saúde e
os efeitos do pacote econômico do presidente José Sarney.
Nas reuniões ordinárias, diversas vezes os vereadores falaram sobre as medidas
econômicas adotadas pelo governo e alguns se autodenominaram fiscais do Sarney. Pela
primeira vez, também apareceu nas atas o serviço de plantão dos vereadores, o qual atendia
consumidores, que iam até a Câmara reclamar da alta de preços, e os comerciantes, preocupados
com o tabelamento de preços.
Devido ao bom relacionamento entre os políticos passenses e o governador Hélio Garcia,
foram assinados vários convênios entre o Estado e o município, com apoio do Legislativo.
Foi um tempo de incentivo às pequenas empresas, pois a Câmara autorizou espaço para
instalação do Escritório Regional de Banco Desenvolvimento do BDMG em Passos. Um dos
setores que se desenvolvia na cidade era a indústria de confecções e os vereadores reivindicaram
a Escola Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para formar mão
de obra especializada, e aprovaram crédito especial para a Mostra de Confecções.

141

Várias votações visaram o funcionalismo público, sendo o mais relevante a equiparação
salarial dos funcionários da administração. Depois de muito debater a matéria, a Casa considerou
o projeto justo e correto.
Com a redemocratização, o pluralismo político começou a despontar na Câmara. Aos 12
de agosto, um grupo de sete vereadores do PSD e PMDB comunicou à presidência a migração
para uma nova sigla partidária, o Partido da Frente Liberal (PFL), formando bancada na Casa.
Com aprovação de Resolução, a Câmara de Passos se filiou à Associação das Câmaras
dos Vereadores do Sul de Minas (Acasul). Nessa época, os edis disseram sim à implementação
de projetos comunitários em parceria com a União e o Estado; autorizaram a permuta de áreas
para transferência da rodoviária e convênio para asfaltamento de ruas. Ficaram para o fim do
ano implantação de melhorias e construção de escolas rurais e o Estatuto do Magistério Público,
aprovado com emendas.
Na eleição da Mesa Diretora para o biênio 1987/1988, mais uma vez o PMDB saiu
absoluto em 31 de janeiro, empossando Domicílio Ernesto Leite para presidente, Jorge da Silva
Ribeiro como vice-presidente e Waldemar Ribeiro de Oliveira como secretário. A oposição do
PFL criticou a eleição, afirmando que “em outras Câmaras é dada a oportunidade de bancadas
adversárias pertenceram a ela”.
Um dos vereadores ressaltou a atuação da Mesa Diretora em 1986, declarando que esta
foi feliz em suas decisões muito embora tenha enfrentado situações adversas como, por exemplo,
“a descabida ação popular contra os subsídios dos senhores vereadores”, como informa a ata.

Modernização do Executivo
No início de 1987, estava em tramitação PL enviado pelo prefeito Cóssimo Freitas
visando a modernização do Executivo. Aprovada com emendas, alteração na lei 1.120/1974
criou departamentos e setores na prefeitura, como o Departamento de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Na saúde, o Legislativo autorizou aquisição do Ambulatório São Lucas, onde
seria construído o Pronto Socorro.
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O país vivia crise financeira na transição da ditadura para a democracia. Greves, disparo
do gatilho salarial, cruzado (moeda em vigor) foram palavras incorporadas aos discursos dos
vereadores no primeiro semestre de 1987. No expediente de maio, discutiu-se no plenário sobre
a construção do prédio da Casa da Cultura na Praça do Rosário, uma das metas da administração
Cóssimo que precisou derrubar a antiga rodoviária.
Em consequência de um incêndio no centro de Passos, a Casa despertou para a falta de
equipamentos do Corpo de Bombeiros, assunto antes nunca debatido pelos edis. Nas reuniões
seguintes, eles solicitaram mais apoio à corporação, que chegou a participar do Círculo de
Debates abordando sobre a prevenção de acidentes e incêndios.
No período, a Câmara apoiou vários convênios do Executivo com o governo estadual na
área de saúde e autorizou ajuda financeira à LPD. Numa das sessões, o discurso voltou-se para
a emancipação política administrativa de Itaú de Minas em relação a Passos, em tramitação na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
Na área educacional, esteve em votação PL do Educar, aceito na Câmara, para autorizar
convênio com a Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos. Vários ofícios foram
direcionados para o governador e até o presidente da República a fim de repudiar a política
adotada contra a classe assalariada do país.
Ao iniciar julho, a Câmara estreou novo horário regimental, passando as sessões
noturnas para às 16h, como registram as atas. Outra mudança ocorreu na alteração de artigos
do Regimento Interno. No segundo semestre de 1987, apareceu nas atas menção ao Movimento
Diretas Já, com os vereadores defendendo eleições diretas para presidente da República.
O Legislativo também permitiu, por meio de PL do Executivo, a desapropriação de
imóvel pela Fepasa, retirando os últimos trilhos da ferrovia na cidade. Outras aprovações de
projeto envolveram crédito especial ao Mojur, realizador do Festival de Música de Passos,
verbas para a Samp e obras da sede própria da Emater no município.
De acordo com as atas, os vereadores também se preocuparam com o prédio do Fórum,
o qual já se mostrava pequeno para o movimento judicial em suas salas. Muitos dos edis
acreditavam em medidas enérgicas para se cobrar do Estado a construção de um novo espaço.
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Vários Círculos de Debates foram promovidos, discutindo sobre a estadualização da
Fesp, meio ambiente com a recém-criada Associação de Defesa Ambiental de Passos (Adap)
e segurança pública, devido ao aumento de furtos e arrombamentos nas residências. Sobre
educação, os vereadores passenses ainda enviaram ofícios a várias autoridades estaduais
solicitando empenho para criação da Universidade de Passos.
Em 1988, a alta inflação refletia diretamente nos requerimentos e ofícios dos vereadores
na Câmara, que pediam reajuste nos salários dos funcionários públicos, dos professores e
discutiam sobre o aumento das passagens de ônibus no transporte coletivo. Nos primeiros três
meses do ano, a Casa apoiou projetos para construção de 70 casas populares no Recanto da
Harmonia e concedeu reajuste com estabelecimento do piso salarial para operários da prefeitura.
A liberação para construção do matadouro municipal, que se alongava por anos,
finalmente ocorreu após a aprovação de projeto em abril. Nas sessões seguintes, os vereadores
apresentaram pedidos ao DER-MG para a criação de uma rotatória na MG050 e maior estímulo
do Executivo na abertura de fábricas e na geração de empregos.
A industrialização do município esteve presente no Círculo de Debates, que também
abriu discussão sobre criação de um jardim zoológico em Passos; planos para agricultura e
pecuária; e o folclore com a Associação Passense de Defesa do Folclore (APDF). Assunto
recorrente nas reuniões foi o direito da comunidade escolar escolher seus próprios diretores.

Placa de homenagem e congraçamento à Câmara de Passos pelo
Legislativo de Belo Horizonte em abril de 1988
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Nas sessões de agosto, mais uma desfiliação do PMDB para uma legenda partidária
criada em 1988: o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A Casa via, aos poucos,
as mudanças em direção ao pluripartidarismo permitido pela democracia. Como as eleições
estavam marcadas para novembro, no plenário já havia o pedido de entendimento entre os
vereadores e moderação nos pronunciamentos.
Ao aprovar o PL de orçamento das despesas do Executivo para 1989, era propalado que
haveria fiscalização mais efetiva e garantia de que “a Constituição vinha fortalecer o Poder
Legislativo, apesar da pequena porcentagem destinada à Casa na próxima legislatura”.
A 10ª legislatura autorizou recebimento da doação do acervo do artista plástico Wagner
de Castro, que doou na época todo seu acervo de cerca de 50 telas à prefeitura de Passos. De
estilo próprio, a obra do pintor retrata os princípios da doutrina espírita kardecista, sendo que
ele próprio a definia como “arte espiritualista”.

Algumas obras do artista Wagner de
Castro doadas ao município em 1988, que
hoje stão no acervo da Casa da Cultura

Tela “Fraternidade”, na qual artista pintou
personalidades e passenses, incluindo
vereador da Câmara
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A Constituição de 1988
Aos 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses
Guimarães, promulgou a Constituição de 1988 em Brasília (DF), a qual permitiu significativas
mudanças na política nacional, como ampliação da liberdade partidária e direito de votos aos
analfabetos.
Os municípios ganharam poder de auto-organização, aumentando a ação fiscalizadora
das Câmaras. A nova Constituição também instituiu nova repartição tributária, gerando ganhos
significativos às cidades, ao Executivo e Legislativo.
Ainda no âmbito Legislativo, a Constituição Federal determinou que a elaboração da
nova Lei Orgânica do Município (LOM) era de competência das legislaturas, com intenso
trabalho do vereador, representante legal dos partidos e do povo. Levantando os interesses
locais de cada cidade, o documento seria reconhecido como a “Constituição do Município”.
Com este movimento, as Câmaras deram mais abertura à participação popular em suas
decisões, pois as discussões tornaram-se mais democráticas. Nesse novo cenário político, o
Legislativo começou a ser chamado de a “Casa do Povo”. Como conseqüência de todas essas
mudanças, o processo de descentralização das políticas públicas no Brasil aumentou a atribuição
do poder municipal, assim como transformou e valorizou o papel do vereador.

A 11ª Legislatura
Instalada em 1º de janeiro de 1989, a 11ª legislatura empossou os 15 vereadores eleitos
em 1988. Na primeira votação, a Mesa Diretora para o biênio 1989/1990 ficou definida com
Darlan Esper Kallas como presidente e Nelson Jorge Maia como secretário. Jairo Roberto da
Silva elegeu-se para o cargo de vice-presidente na segunda votação, já que na primeira eleição
houve empate.
Com esta configuração, a Casa ganhava uma nova cara, com representantes do PMDB,
PFL, PT e do Partido Socialista Brasileiro (PSB). A legislatura trouxe o primeiro vereador
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cadeirante, Manoel dos Reis Pimenta. Na prefeitura, estavam o prefeito José Figueiredo e o vice
Márcio Lemos Soares Maia.

Placa comemorativa da 11ª legislatura

Nas primeiras reuniões, já se falou sobre a responsabilidade do Legislativo em elaborar
a Lei Orgânica do Município (LOM), conforme determinava a Constituição Brasileira de 1988.
De acordo com as atas, o discurso se baseava no seguinte: “necessidade de reestruturação da
Câmara de Vereadores, dando-lhe condições para exercer as funções que lhe foram confiadas,
inclusive de autonomia financeira”.
Movimentos grevistas surgiram no início de 1989 e a Casa formou Comissão Especial
para acompanhar acordos entre a classe patronal e empregados. Depois de muita discussão,
os vereadores aprovaram projeto do Executivo que instituiu o Imposto sobre Vendas a Varejo
(IVV) que, por sua natureza, seria capaz de gerar mais receitas ao município.
Outros projetos aceitos na Casa liberaram a construção do matadouro municipal, quando
Executivo e Legislativo resolveram um problema que se arrastava há cerca de 20 anos, e área
em comodato para instalar a torre de retransmissão de sinal da TV Sul de Minas Ltda.
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Na ata de 6 de junho, os vereadores elogiaram a presidência pelo serviço de som
instalado na Casa e as salas para os partidos e suas bancadas, que nunca tiveram tal espaço
físico dentro do Legislativo.

Elaboração da LOM
A legislatura dedicou grande parte das sessões do segundo semestre de 1989 à elaboração
da LOM. Aos 15 de agosto, a presidência formou a Comissão Preparatória dos Trabalhos da Lei
Orgânica, constituída por três vereadores do PFL, dois do PMDB, um do PSB e um do PT. A
LOM era considerada suprapartidária e contava com apoio popular.
O Projeto de Resolução nº 146, que dispunha sobre o Regimento Interno da Câmara de
Passos para elaboração da LOM, saiu aos 6 de setembro. Como determinava o artigo 20, foram
eleitos sete membros para a Comissão de Sistematização. Em 22 de setembro, ocorreu sessão
solene para instalação dos trabalhos de elaboração da LOM, considerada de alta responsabilidade
do Legislativo na criação de leis que tornariam “Passos mais humana, moderna e progressista”,
como relatam as atas.
Reprodução

Organograma das comissões com nomes dos vereadores que trabalharam na elaboração
da LOM
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Placa histórica de instalação dos trabalhos
de elaboração da LOM

Nesse meio tempo, os vereadores levaram à Casa solicitações de melhorias na rodovia
MG-050, no transporte coletivo, ajuda às escolas e conclusão das obras da Casemg.Também
foi autorizado convênio para cursos de formação profissional entre prefeitura e o Sesi Minas,
visando capacitar mão de obra especializada.
No final de setembro, a Câmara de Passos recebeu diploma de participação no processo
da Constituinte Mineira, pois o presidente Darlan Esper Kallas participou da solenidade de
promulgação da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Até início de novembro de 1989, os vereadores viviam a expectativa da eleição para
eleger o presidente da República, depois da transição da ditadura militar para democracia nos
anos de 1980. Na votação do PL que orça a receita e fixa despesas para 1990, os edis sentiram
certa dificuldade no planejamento orçamentário por causa do caos financeiro no país mas,
mesmo assim, aprovaram a matéria do Executivo.
Finalizando dezembro, a Casa discutiu e acenou positivamente para autorização de
terraplanagem no DI a fim de incentivar a vinda de indústrias para a cidade e alteração no
Código Tributário Municipal, alegando defasagem nos impostos.
A Casa abriu os trabalhos de 1990 com inauguração da Galeria dos ExPresidentes do
Poder Legislativo aos 22 de fevereiro, além do descerramento de placas alusivas à 9ª legislatura

149

(1977-1983) e 10ª legislatura (1983-1988). Ao ressaltar o valor da instituição, o evento
homenageou os edis anteriores que fizeram história na política municipal.
A Galeria recebeu desenhos de cada um dos ex-presidentes que estiveram à frente da
Casa até então. Dono de um traço único, o artista Wagner de Castro reproduziu as fotos dos
presidentes, valorizando artisticamente o espaço.

Capa da coletânea onde estão desenhos
originais o artista Wagner de Castro, que
desenhou os presidentes da Casa a partir
de 1948
				

De volta ao expediente, a Casa efetuou diversos pedidos ao governador do Estado, Newton
Cardoso, sendo os mais importantes a conclusão das obras do aeroporto e uma solução técnica
para a rodovia MG-050, principalmente nas imediações do trevo de Passos. Anteriormente, os
vereadores passenses já haviam solicitado uma nova entrada na cidade, a partir dessa mesma
estrada.
Aos 19 de março, os poderes Legislativo e Executivo realizaram sessão solene para
promulgação da LOM e apresentá-la à sociedade passense. Foram mais de sete meses de
trabalhos dos edis discutindo e levantando questões da população para elaboração daquela que
seria a pioneira Constituição Municipal de Passos. O município saiu na frente no Estado, sendo
um dos primeiros a elaborar a sua própria LOM.
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Reprodução

			

Convite oficial da promulgação da Lei Orgânica do Município
de Passos, com programação do evento
Reprodução

				 Capa da Lei Orgânica do Município de Passos,
				
elaborada a partir dos trabalhos do Legislativo

Menção ao presidente da República eleito, Collor de Melo, apareceu na sessão de 17
de abril, quando os vereadores aprovaram ofício, por unanimidade, direcionado ao presidente
solicitando que este destinasse o produto da venda de apartamentos, imóveis e carros oficiais na
construção de moradias para pessoas de baixa renda. A Casa teve resposta de Brasília, mas a ata
não informa se o pedido alcançou êxito.
Nas primeiras sessões, a discussão voltou-se para a terraplanagem do DI, na rodovia
Passos-Glória, o qual facilitaria a entrada de indústrias na cidade. A Casa chegou a um impasse
na votação, com a oposição sugerindo emendas no PL original para que a empresa custeasse o
serviço, mas o prefeito vetou, obtendo 13 votos favoráveis.
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Enquanto apareciam muitos requerimentos solicitando mais medidas de sinalização de
trânsito, o Executivo enviou à Casa PL autorizando ajuda ao Clube Esportivo de Futebol, que
enfrentava dificuldades financeiras. Depois de algumas discussões, a matéria foi aprovada por
unanimidade.
O vice-prefeito Márcio Maia comunicou à Câmara seu impedimento de assumir como
chefe do Executivo no final de maio, pois estaria ausente da cidade no mesmo período de
licença do prefeito José Figueiredo. Devido ao fato, o presidente da Casa, Darlan Esper Kallas,
anunciou seu afastamento da presidência do Legislativo para assumir a prefeitura de Passos a
partir de 1º de junho, até quando durasse o afastamento do titular.
Na condição de vice-presidente, Jairo Roberto da Silva assumiu a presidência da Câmara,
sendo o negro pioneiro a ocupar tal cargo, ficando Armando Evangelista como secretário. Neste
dia, criou-se Comissão Especial para elaborar o anteprojeto do Regimento Interno da Câmara
de Passos, além da Casa aprovar, em extraordinária, doação de área para construção do novo
prédio do Ipsemg.
Darlan Kallas reassumiu o cargo de presidente em 7 de agosto, após retorno do prefeito
José Figueiredo. Outro pedido ao governo estadual, partindo da Casa, foi a pavimentação da
estrada Passos-Bom Jesus da Penha.
Conforme as atas, Executivo e Legislativo se dedicaram à construção de moradias
populares, visando reduzir déficit habitacional em Passos nesta época. Para tanto, a Casa
autorizou dois PLs que permitiram a prefeitura contrair empréstimo com a CEF para implantar
um conjunto habitacional e a doação de área à construtora responsável pela obra. A Câmara
pleiteou 700 casas ao governo.
Ainda mantendo apoio às entidades em 1990, a Casa aprovou os seguintes projetos:
doação de áreas para a Associação da União Este Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia
e à Loja Maçônica Deus, Justiça e Fraternidade, embora a oposição tenha alegado que a loja
poderia construir sua sede própria, além de nova subvenção ao Mojur, que promovia o Festival
de Música Sacra há 13 anos no município.
Do Círculo de Debates, a Casa discutiu a implantação do novo sistema de transporte
coletivo de Passos. No início de dezembro, a Mesa Diretora anunciou Projeto de Resolução
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criando cargos para os serviços da Câmara. Como indica o livro de atas, haveria concurso
público, visto que esta seria a “implantação da independência do Poder Legislativo de Passos”.
Depois da promulgação da LOM, esta foi a primeira vez que se falou no plenário sobre “uma
nova fase em que o Legislativo apresentava iniciativas em formular leis”.

Medalha do beato Anibal di Francia,
de 1990, doada à Câmara pelo
Educandário Sr Bom Jesus dos Passos

Na apreciação dos PLs do Executivo que estabeleciam o plano plurianual para o triênio
1991/1993 e as diretrizes orçamentárias para 1991, houve muitas críticas na elaboração dos
projetos, os quais poderiam ter sido trabalhados com os dois poderes. Baseados na LOM, os
vereadores apontaram erros dos dois poderes, enquanto alguns se abstiveram de votar. As
matérias foram aprovadas com emendas.
Uma nova Mesa Diretora para o biênio 1991/1992 foi eleita em 2 janeiro de 1991,
tendo Durval Felix de Lima como presidente, Valcir Marinho Costa como vicepresidente e
Antonio José Francisco como secretário. Nas primeiras sessões, os vereadores destacaram em
seus discursos a independência do Legislativo alcançado com a LOM de 1990.
Os edis iniciaram os trabalhos dispostos a consolidar a industrialização do município,
solicitando amplo debate com a prefeitura e representantes da Acip, Sindicatos, CDI e BDMG.
A Casa ainda abriu espaço ao tema no Círculo do Debates.
Em cumprimento à LOM, o presidente designou Comissão Especial para criar Conselho
Municipal de Saúde e elaborar anteprojeto do novo Regimento Interno da Câmara.
No plenário, a Casa discutiu a emenda do orçamento ao programa da criança e adolescente,
inspirada na Lei nº 8069/1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Após debates

153

acalorados no final de 1990 e início de 1991, os edis autorizaram em março crédito especial
para o programa em Passos. Com a pesquisa documental nas atas da Câmara, é evidente como
a 11ª legislatura destacou-se como a que mais discutiu no plenário sobre os direitos da criança
e adolescente, até então.
Neste mês, eles também lembraram na tribuna sobre o primeiro ano da promulgação da
LOM, criticando a “falta de vontade política do Executivo” em regulamentar seus dispositivos.
Como descreve a ata, até aquele momento não havia sido implantado nenhum Conselho ou
Código Municipais.
Reflexo da condição social do país, o crescimento da violência e do consumo de drogas
ilícitas na cidade preocupava o Legislativo. Por isso, todos vereadores solicitaram ao delegado
regional ação mais enérgica e eficiente no combate ao tráfico. Outros problemas relatados nas
atas: iluminação pública; redes de água e esgoto; transporte urbano; sinalização de trânsito;
expansão da telefonia; política habitacional e aumento no número de acidentes na MG-050.
Nos primeiros meses de 1991, foram aprovados abertura de crédito especial ao Clube
Esportivo de Futebol e convênio com a Fundação da Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
a prefeitura de Passos para instalar um Centro Regional no município. Após pedidos de vários
vereadores, a presidência instalou Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em abril para apurar
possíveis irregularidades na contratação de pessoal pela prefeitura a partir de outubro de 1988.
Num pedido de urgência, a Casa levou à votação PL do Executivo sobre a construção das
casas populares. A oposição criticou muito o atraso da prefeitura no envio das matérias, depois
de sete meses, o que acabou por deixar o trâmite mais moroso. O caso só teve solução aos 18
de junho e depois de muito debate, que determinou a construção de 200 casas para moradores
de baixa renda. Na ata, os edis afirmaram que a aprovação só foi possível com muito esforço
da Casa para possibilitar a formação de consórcio com participação de empresas passenses na
execução do projeto.
Junho foi um mês com muitas avaliações e aprovações de PLs do Executivo, como a
concessão de ajuda de custo inédita à Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais
(APPMG) e autorização de crédito especial para filiação da prefeitura de Passos à Associação
Mineira de Municípios (AMM). Duas outras matérias importantes relativas à LOM entraram
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no pacote: instituição do Conselho Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde, ambos
para conduzirem ações públicas de saúde com ajuda direta da população.
No retorno do segundo semestre de 1991, a Casa registrou várias desfiliações partidárias.
A partir deste instante, as atas informam que a Câmara de Passos tinha a seguinte composição:
PMDB (seis vereadores), PFL (cinco vereadores), PT (um vereador) e três vereadores sem
partido.

Comissão do Regimento Interno
Na sessão de 27 de agosto, o presidente Durval Félix designou dois vereadores para
formar a Comissão Especial de elaboração do novo Regimento Interno da Câmara, atendendo à
LOM. No plenário, os edis discutiam expansão telefônica em Passos, construção de um hospital
regional e infraestrutura urbana, principalmente asfalto na periferia.
A disposição dos resíduos no lixão do município foi alvo de denúncia de um
vereador, obrigando a Casa a promover Círculo de Debates sobre problemas e alternativas de
reaproveitamento e reciclagem do lixo domiciliar e hospitalar em Passos pela primeira vez em
sua história.
Com vários projetos em tramitação, os vereadores aprovaram matérias entre outubro e
dezembro, incluindo autorização à prefeitura de realizar permuta e doação de áreas para o Capp
e Ameg; execução de terraplanagem a uma indústria têxtil no DI para geração de empregos; a
Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; subvenção ao Mojur; e convênio
com o Estado em prol do Sistema Único de Saúde (SUS).

Duas peças do acervo da Câmara
usadas pelos vereadores nos anos de
1980 e 1990: urna para votação secreta
e bingo para sorteio da palavra dos edis
inscritos no grande expediente
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Autonomia financeira
Dos assuntos internos do Legislativo, o projeto mais importante abordou o orçamento
para 1992, no qual os vereadores aprovaram emenda que estabeleceu a autonomia financeira
da Casa, pois o Executivo deveria repassar à Câmara os duodécimos dos valores previstos no
PL da dotação orçamentária, como determinava a LOM e ficou registrado em ata. O orçamento
de 1992 ainda previu emendas com recursos para iluminação pública e construção de moradias
populares.
Das honrarias, foram aprovadas em novembro, por unanimidade, novas normas para
conceder a declaração de utilidade pública a entidades. Com a chegada de 1992, a prefeitura
anunciou o convênio com o governo federal para viabilizar recursos na construção de 400 casas
populares e de um hospital regional em Passos.
Na tribuna, os edis discutiam sobre as obras paralisadas pela administração; construção
da avenida Perimetral e do matadouro municipal; as condições sanitárias do lixão; pedido
de maior freqüência da Banca do Detran no município e a desorganização no cadastro das
casas populares. Devido ao apelo social desta última, a Câmara promoveu mais um Círculo de
Debates para discutir a política habitacional na cidade.
A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação apresentou parecer aprovando acordo
firmado entre prefeitura de Passos e a Fepasa, resolvendo um impasse de quase duas décadas
sobre a estação ferroviária, que tornou-se patrimônio municipal.
No plenário, cobrou-se do Executivo cumprimento à LOM a fim de transformar os
departamentos em secretarias para agilizar e reduzir a burocracia. A Casa enviou vários ofícios
ao governador mineiro, Hélio Garcia, solicitando conclusão das obras do aeroporto, duplicação
da rodovia MG-050 e extensão da avenida Arlindo Figueiredo.
Dos PLs aprovados, estão a doação de áreas ao Saae, à Associação Solidariedade Templo
de Salomão e para a Missão Evangélica Filadélfia; investimento e reformas em escolas; crédito
especial para realização do Mobicross, do Moto Clube de Passos; e convênio com a Emater. Os
problemas ambientais apareceram mais no expediente e já se via a necessidade de se investir no
aterro sanitário municipal.
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Após recesso parlamentar de julho, já se falava no plenário sobre as eleições municipais
em outubro. Até o final de agosto, a Casa deu seu aval para suplementação ao orçamento,
incluindo um para equipar o prédio em construção que abrigaria o Pronto Socorro, inaugurado
em setembro.
Neste mesmo mês, a Câmara recebeu ofício do senador Fernando Henrique Cardoso,
líder do PSDB, sugerindo que se aprovasse moção de apoio à atuação do Congresso Nacional
na aprovação do impeachment do presidente da República, Fernando Collor de Melo. A ata não
informa se a Casa mostrou-se favorável ao fato político que movimentava o país.
Neste período, os edis autorizaram PLs do Executivo que previam doação de redes
elétricas à Cemig para instalação e manutenção da iluminação pública, ampliando o serviço
nos bairros. Os vereadores discursaram muito sobre o trabalho da Casa nessas matérias em
particular.
Dois projetos apresentados por vereadores passaram em votação, como a criação do
Conselho Municipal de Entorpecentes e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
(Codema). Em meados de novembro, a Casa instaurou CPI para apurar supostas irregularidades
na troca de pneus pertencentes ao patrimônio público, que acabou arquivada.
O resultado de uma CPI instalada em fevereiro saiu em dezembro, depois da comissão
ficar o ano inteiro apurando supostas irregularidades no uso de máquinas e funcionários da
prefeitura em obras particulares ligadas ao prefeito, assim como a compra de areia sem licitação.
No relatório, constatou-se abuso no procedimento da administração, sendo o documento enviado
ao Ministério Público, com 6 votos favoráveis e 5 contra.
Vários créditos adicionais foram aprovados, incluindo ao Fórum, que instalaria a 4°
Vara na Comarca. Em relação ao orçamento de 1993, foram inclusas emendas para destinar
recursos ao Grupo Vida, que previa prevenção e assistência ao tratamento da Aids, e bolsas de
estudos para alunos carentes da Fesp.
Os vereadores ainda consentiram doação de imóvel à APPMG e recursos adicionais ao
orçamento para entidades assistenciais.
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A 12ª Legislatura
Na 12ª legislatura, a Mesa Diretora do biênio 1993/1994 teve à sua frente Waldemar
Ribeiro de Oliveira como presidente, Ademir José da Silva como vicepresidente e Darlan Esper
Kallas como secretário. No Executivo, foram eleitos o prefeito José Hernani da Silveira e o vice
Cóssimo Baltazar de Freitas.
Os 15 vereadores da legislatura eram representados pelo PFL, PMDB, PSDB, PT e o
PDC. Mas, essa configuração mudou rápido após a posse em 1° de janeiro, pois o vereador
petista faleceu e o suplente filiou-se logo depois ao PMDB. Em março, houve outra modificação
no quadro de eleitos devido à recontagem de votos do Tribunal Regional Eleitoral, sendo
substituído o vereador do PSDB por uma vereadora do PFL. O sexo feminino voltava ao
plenário depois de 22 anos.

Placa comemorativa da 12ª legislatura

Na tribuna, o assunto mais recorrente era sobre recapeamento de estradas rurais,
recuperação do asfalto urbano e calçamento por regime de mutirão. No primeiro semestre, a
Casa aprovou vários convênios; implantação do programa de mecanização agrícola; autorizou
crédito especial ao orçamento para direcionar recursos ao Passos Clube, que promovia a
“Festa do Passense Ausente”. No Círculo de Debates, discutiu-se com a comunidade sobre
a construção do trevo de Passos e a obra de duplicação que ia interligar a MG-050 à avenida
Arlindo Figueiredo.
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Ordem do Mérito Legislativo
Em 1993, a Câmara criou o cargo comissionado de assistente de bancada e instituiu mais
uma honraria: a Ordem do Mérito Legislativo, concedida a passenses que elevassem o nome de
Passos e trabalhassem pelo seu desenvolvimento.
Industrialização, criação da Delegacia dos Direitos da Mulher e da Faculdade de Direito
foram assuntos nas sessões de agosto, assim como se questionou os contratos efetuados pela
administração. De interesse Legislativo, o presidente Waldemar de Oliveira nomeou Comissão
Especial para formular o anteprojeto do novo Regimento Interno.
Com anuência do Legislativo, a prefeitura conseguiu autorização para vários convênios
com o governo estadual, como adesão ao programa de habitação da Cohab-MG, construção
de escolas e implantação de áreas industriais em Passos com a CDIMG. Aprovação de ajuda
financeira, com emendas, continuou no segundo semestre na área de educação, como construção
de salas de aula para novas faculdades da Fesp.
Duas matérias aprovadas com emendas em outubro merecem destaque: concessão
do estacionamento rotativo de veículos à Samp e a disciplina nas contratações por tempo
determinado na administração pública. Esta última, prevista na LOM, causou polêmica no
plenário, sendo questionado o grande número de contratados nas gestões anteriores.
Com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos contratos entre a prefeitura e
uma empresa de engenharia para asfaltamento de ruas, a Câmara instalou uma CPI no final de
outubro, mas foi arquivada. No mês posterior, a Casa consentiu novos convênios da prefeitura
com a Acip, a fim de instalar o Balcão Sebrae, e com a Fundação Rotary Club de Passos para
recuperação do Teatro Rotary, além do Programa Curumim com o Estado.
A questão da Vigilância Sanitária levou os vereadores a promoveram Círculo de Debates
no segundo semestre e dizer sim ao projeto que criou o Código Municipal de Vigilância
Sanitária. Nesse tempo, discutiu-se sobre instalação da Banca do Detran no município e criação
de Distrito Industrial na MG-050, sentido Passos-Itaú de Minas.
Na aprovação do Plano Plurianual 1994/1997, os edis valorizaram a força do Poder
Legislativo em acionar o Executivo para cumprir a LOM, que exigia envio do programa de
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governo ao plenário. Ainda foram aprovados PLs sobre microempresa e doação de terreno à
Associação Solidariedade Templo de Salomão.
Já em 1994, a oposição cobrava da administração a recuperação e manutenção das estradas
rurais, melhorias na sinalização de trânsito e infraestrutura dos bairros. A compra e venda de
lotes no Recanto da Harmonia, transporte coletivo urbano, sistema de saúde e atendimento nos
ambulatórios e no Pronto Socorro pautaram o Círculo de Debates.
Aos 28 de março de 1994, entrou em apreciação no plenário Projeto de Resolução do novo
Regimento Interno, com a presidência informando que as emendas deveriam ser apresentadas
até 2 de maio. No primeiro semestre, a Casa aprovou muitos convênios, incluindo dois com
o Clube Esportivo de Futebol para o desenvolvimento do esporte e do futebol profissional
em Passos. As aberturas de crédito ao orçamento também constaram de aprovação, como a
execução do programa Mutirão Rural com a Cemig e com o Sindicato Rural de Passos para
promoção de exposições estaduais.
Cobrança do Legislativo em relação à instalação do novo DI na MG-050 apareceu várias
vezes nas atas. Para incentivar a geração de empregos, os vereadores deram aval para que se
asfaltasse área onde se instalaria uma famosa empresa de bebidas.
Um PL em especial, apresentado pela Casa, gerou polêmica no plenário, pois autorizava
o Executivo a efetuar pagamento quinzenal aos funcionários públicos. Muito se debateu sobre a
matéria num momento em que os vereadores se referiram à implantação do real, a nova moeda
brasileira. O prefeito vetou o projeto, mas o Legislativo derrubou o veto. Outro projeto aprovado
na época dispôs sobre a Política e Ações Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Com o retorno em agosto, os vereadores discursaram sobre as candidaturas às eleições
de outubro. Já a oposição retornou disposta a criticar falhas do governo, sobretudo em relação
aos gastos da prefeitura e promessas de campanha não concretizadas. Na tribuna, os discursos
se acirraram, com os opositores reclamando da falta de resposta e atendimento aos seus
requerimentos.
A reforma da cadeia pública esteve em pauta, com os edis destacando o papel de
ressocialização do sistema carcerário. Nesse meio tempo, foram aprovados com emendas PLs
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sobre a organização administrativa da prefeitura, da adaptação do município ao programa de
estabilização econômica e instituição do regime jurídico único dos servidores públicos.
De autoria da Mesa Diretora, os vereadores votaram positivamente pelo Projeto de
Resolução que criou cargos para os serviços de secretaria da Câmara. No final de outubro,
mais convênios com a prefeitura apareceram para votação, como recursos para a cobertura e
construção de arquibancadas da quadra poliesportiva da Praça de Esportes Baru de Pádua e o
programa Cemig 100% de iluminação pública.

Regimento Interno de 1994
Em 1994, um dos principais projetos na Casa tratou da elaboração do Regimento
Interno, previsto pela LOM de 1990, que balizou as normas dentro do Legislativo. O trâmite
durou praticamente todo o ano, sendo o projeto aprovado em 29 de novembro com a Resolução
n° 225.

Reprodução

				

Regimento Interno de 1994, que balizou
normas para funcionamento do Legislativo

Com o novo Regimento Interno, os vereadores passenses estabeleceram regras e ordens
mais atualizadas para o funcionamento da Câmara, desde a legislatura, posse, eleições internas,
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sessões, comissões, projetos, dentre outras atividades. Os artigos tiveram como parâmetro a
LOM a fim de conduzir o bom trabalho dos vereadores como representantes do povo.
Na aprovação do projeto, os vereadores lembraram do trabalho de todos na elaboração
do regimento, mesmo que de forma distinta. Para eles, o documento trazia um novo dinamismo
à Câmara, beneficiando a democracia e o processo legislativo.
Mereceram destaque artigos sobre o decoro e a ética parlamentar. A partir do Regimento
de 1994, apareceu a figura do 2° secretário complementando a Mesa Diretora e houve aumento
no número de Comissões Permanentes de quatro para cinco, sendo assim denominadas
dependendo de sua competência:
-

Comissão de Administração Pública e Políticas Urbanas e Rural

-

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

-

Comissão de Legislação, Constituição e Justiça

-

Comissão de Saúde e Ação Social

-

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Em dezembro, a Casa realizou extraordinárias para resolver as pendências no final

do biênio. Uma das votações mais polêmicas tratou da criação da Secretaria Municipal de
Assistência Social, a qual só foi aceita depois dos vereadores colocarem seus pontos de vista
de ordem econômica. O PL passou com 8 votos favoráveis e 7 contrários, desempatado pelo
presidente Waldemar de Oliveira, que era da situação.
Dois convênios relevantes conseguiram aprovação na época: com o Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA), para viabilizar trabalhos de defesa sanitária animal e vegetal, e a
implantação do Núcleo Regional da Hemominas em Passos, para serviços de hematologia e
hemoterapia.
Outros PLs que tiveram o aval da Câmara no final de 1994: criação do Conselho Municipal
de Defesa do Consumidor; concessão de incentivos à implantação de empresas industriais e
comerciais na cidade, assim como a expansão daquelas já instaladas. A Casa só aprovou o
projeto que orçou receita e fixou despesas para 1995, o primeiro após a implantação do real,
depois de grande número de emendas e subemendas, elaboradas após o trabalho minucioso da
comissão e da apreciação dos vereadores.
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Em 1° de janeiro de 1995, entrou em vigor o Regimento Interno de 1994, sendo a eleição
da Mesa Diretora a primeira votação na Casa após esse marco do Legislativo. Para o biênio
1995/1996, foram eleitos Antonio M. Rodrigues (presidente), Nivaldo Oliveira de Souza (vicepresidente), João Benedito Serapião (1° secretário) e Eunice A. Maia (2ª secretária).
Apesar de ser minoritária na Casa e liderada por membros do Partido Progressista
Reformador (PPR), a oposição criticou muito a administração de José Hernani da Silveira ao
longo do ano, principalmente a infraestrutura urbana e contratos de pavimentação.
Por isso, os vereadores aprovaram já em fevereiro projetos de melhorias urbanas propostas
pelo Executivo, como convênio da prefeitura com o Estado para implantação da infraestrutura
na rua Mogiana, possibilitando a ligação dos bairros Canjeranus e Coimbras, e a construção
de praças públicas. Outro PL relevante, que contou com a anuência da Casa apesar de algumas
discussões no plenário, autorizou o financiamento com o BDMG para recapeamento de vias
e canalização de córregos, principalmente o São Francisco, no Jardim Polivalente. Alguns
edis propuseram que a Câmara fiscalizasse a aplicação dos recursos públicos, pois o valor era
considerado vultoso.
No primeiro semestre de 1995, ainda foram aprovadas a criação da Orquestra Filarmônica
de Passos, do Conselho Municipal e do Fundo de Assistência Social; regras para queima de
pneus; e disposição da organização administrativa da Câmara.
A duplicação da MG-050, calçamento por mutirão e implantação da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (Cipa) foram temas bem debatidos no período. Visando explorar o
potencial turístico da região, alguns vereadores solicitaram uma política para o setor e sugeriram
filiação de Passos à Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago).
A demissão em massa de trabalhadores da usina açucareira fez com que a oposição
pressionasse o Executivo sobre a necessidade de industrialização da cidade, buscando
alternativas na geração de empregos. Porém, a troca de acusações entre oposição e situação se
agravou, com ataques contundentes a vereadores e ao prefeito.
A oposição tentou instaurar duas CPIs que envolviam o Executivo e só não conseguiu
pela blindagem da situação, majoritária na Casa. O consenso no plenário acontecia somente nos
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discursos sobre a absorção da Fesp pela Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) em
maio, considerada uma conquista para Passos.
Entre agosto e setembro, os vereadores cobraram do governo estadual pavimentação de
estradas que ligavam Passos a Bom Jesus da Penha e Fortaleza de Minas. A Câmara aprovou
projeto proposto por vereador padronizando uso do brasão da cidade nos impressos oficiais do
Executivo e Legislativo, desonerando os cofres municipais nos gastos publicitários.
Reprodução

Projeto proposto na Casa padronizou
uso do brasão nos impressos oficiais do
Executivo e Legislativo em 1995
				

Dentre os temas debatidos em plenário, continuavam a estadualização da Fesp, a
instalação de uma Regional Administrativa do governo mineiro em Passos, implantação do
Plano Diretor e abertura de concurso público na administração. Muitos destes assuntos também
foram discutidos no Círculo de Debates, assim como o funcionalismo público, pavimentação
nos bairros, custos do Pronto Socorro e do plantão médico.
A Câmara aprovou os seguintes PLs do Executivo, sendo alguns com emendas:
regularização sobre cemitérios, crematórios e velórios; criação de novos cargos para os serviços
da administração direta e indireta; comercialização varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
implantação da área de proteção ambiental do Ribeirão Bocaina.
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A municipalização do ensino, anunciado pelo governo estadual, era motivo de
preocupação na legislatura, pois muito se falou no plenário sobre a falta de agilidade na absorção
do pré-escolar por parte da Secretaria Municipal de Educação.
Já em novembro, os vereadores rejeitaram Projeto de Resolução da Casa que visava
extinguir cargos de assessores de bancada dos partidos. Depois de apreciar a proposição, a qual
revogava lei de 1993, a matéria foi derrubada por 13 votos contrários e apenas 1 a favor.
Ao aprovar a dotação orçamentária de 1996, a Casa avaliou e indicou emendas para
que o exercício financeiro garantisse benefícios ao pequeno e médio produtores, além da
transferência de verbas para várias secretarias, principalmente saúde e educação. No último
mês de 1995, ainda foram avaliados o Plano Diretor; normas para parcelamento do solo; e o
Código de Obras, que ficaram um bom tempo em tramitação.
O Legislativo também acenou positivamente para o convênio entre o Estado e a
prefeitura para atender adolescentes infratores, uma medida paliativa no aumento de crimes
efetuados por menores no município.
Nas sessões de 1996, foram diversas as críticas, ataques e acusações pessoais, com
alguns edis afirmando serem vítimas de calúnias. Com grande acirramento de ideias, boa parte
das atas foi aprovada com restrições.
Conforme os documentos, as primeiras acusações do ano se referiam ao conchavo para
eleição da Mesa Diretora, pois PMDB e o Partido Progressista Brasileiro (PPB) haviam feito
acordo, sendo que o PMDB assumiria a presidência no biênio 1993/1994 e o PPB nos dois anos
seguintes. Mas o PMDB teria descumprido o pacto, dizendo-se maioria na Casa. Fundado em
1995, o PPB nasceu da fusão de outros partidos, como PDC e o PPR.
No início dos trabalhos, os vereadores levantaram temas sobre o problema das queimadas
na cidade; ausência do carnaval de rua; má infraestrutura do ensino; e pedidos de instalação de
telefones públicos, principalmente nos bairros.
Entretanto, um dos temas de maior envolvimento do Legislativo foi a encampação da
Fesp pela Uemg, pois em fevereiro a Casa promoveu Círculo de Debates com representantes da
fundação a fim de saber sobre o andamento do processo de estadualização.
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Repudiando a ideia de entregar o patrimônio da Fepasa como parte da dívida com o
Banespa (SP), a Câmara consentiu envio de ofício ao então governador de São Paulo, Mário
Covas, em março. Desativada desde a década de 1970, os vereadores defendiam o prédio da
antiga ferroviária como patrimônio municipal.
No final do mês, uma conquista para o município na aprovação do convênio com o
Estado para implantar e manter o Posto de Emprego e Seguro-Desemprego (Sine) em Passos.
Ainda foram permitidos convênios estaduais para compra de instrumentos musicais para Banda
Municipal de Passos e fechamento em alvenaria do ginásio poliesportivo Baru de Pádua.
Numa extraordinária de abril, ficou autorizada a participação de Passos no Consórcio
Intermunicipal de Saúde. Mesmo ressaltando a crise financeira do país e dos municípios, os
vereadores deram aval ao PL do Executivo que criou cargos para serviços de administração na
prefeitura.
Uma proposição de lei de importância social levou os edis a aprovarem a doação do
patrimônio municipal do Bairro Belo Horizonte II, assegurando escrituras de imóveis para os
moradores do Novo Horizonte que ali residiam por mais de cinco anos.

Censura no plenário
Em maio de 1996, o presidente da Casa, Antonio Martins Rodrigues, censurou um
vereador do PMDB que usou palavras consideradas impróprias e desrespeitosas contra a
vereadora do PFL na sessão de abril. A vereadora sentiu-se ofendida e solicitou providências
do presidente baseando-se no Regimento Interno, o qual determinava à presidência da Câmara
aplicar penalidades caso julgasse palavras ofensivas e desrespeitosas às prerrogativas do
mandato. O presidente determinou que a censura fosse registrada em ata. Por conseguinte, o
PMDB protestou contra a censura.
No plenário eram solicitadas melhorias no asfalto da avenida Arlindo Figueiredo e das
estradas rurais, além do reajuste nos salários dos servidores públicos. Por ser ano eleitoral, os
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ânimos se exaltaram na Casa, com troca de acusações entre os partidos. Nas sessões de agosto
e setembro, muito se falou sobre os debates entre os candidatos a prefeito e vereadores.

			

Placa de homenagem da Polícia Militar à Câmara pelos serviços
prestados ao povo passense em maio de 1996

Em tramitação na Casa, outro projeto gerador de polêmica foi a concessão de isenção
fiscal, com a oposição criticando e alegando que esta incentivaria os caloteiros. O projeto
chegou a ser aprovado em primeiro turno, mas a pressão aumentou e o Executivo o retirou de
votação em setembro.
A proposta de industrialização do prefeito José Hernani entrou em tramitação na Casa
no início de novembro, quando chegou para apreciação projeto que concedia incentivo para
instalação da Teka Tecelagens S/A, a qual geraria 500 empregos no município. De acordo
com os situacionistas, os espaços já estariam prontos para receber a empresa até o final do
mandato. Por isso, solicitaram união dos partidos para aprovar a matéria com mais rapidez, o
que aconteceu em sessão extraordinária.
Outra preocupação discutida em plenário em 1996 era a extinção dos cursos técnicos
nas escolas estaduais, especialmente no magistério, tema que levou à realização do Círculo
de Debates. Ainda na área educacional, o Legislativo autorizou convênio entre a prefeitura
e a Fesp para aperfeiçoamento técnico-cultural dos universitários e escolas com estágios
supervisionados. Fechando a legislatura, os vereadores aprovaram a construção de casas em
regime de mutirão a famílias de baixa renda e doação de área municipal à APPMG.
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A 13ª Legislatura
A primeira ata da 13ª legislatura data de 3 de fevereiro de 1997, já com a Mesa
Diretora definida com Ademir José da Silva (presidente), José Eustáquio do Nascimento (vicepresidente), Eunice A. Maia (1ª secretária) e Gladstone Lemos Silveira (2° secretário) para o
biênio 1997/1998.
Na apresentação da nova composição, muito se lembrou do papel do vereador e a
importância da Câmara na história da cidade. A legislatura contava com 15 representantes do
PMDB, PSDB, PT, PFL e PPB. A vereadora Eunice Maia tornou-se a primeira mulher a se
reeleger e, ao mesmo tempo, ocupar um lugar na Mesa Diretora. Para o Executivo, foram
eleitos Nelson Maia para prefeito e Mary Eny Jabur como viceprefeita.

Placa comemorativa da 13ª legislatura

Os vereadores já colocaram em pauta as problemáticas da cidade em 1997: precária
situação da cadeia e a questão do menor infrator; transporte escolar; desemprego; calçamento
por mutirão e prorrogação no prazo do pagamento do IPTU.
Pela pesquisa nas atas, uma característica desta legislatura foi o grande número de
discursos no grande expediente, com praticamente todos os vereadores se manifestando na
tribuna a cada sessão. Por raras vezes, eles dispensaram falar em alguma reunião.
Muitos requerimentos alusivos ao Regimento Interno pediam mais transparência e
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agilidade nos trabalhos do Legislativo. Na 13ª legislatura, o vereador passense exerceu seu
direito de apresentar proposições de leis de forma mais efetiva, devido às mudanças ocorridas
nos últimos anos na Casa. Muitos projetos aprovados em 1997 foram de autoria dos edis, como
no caso do estabelecimento de normas de prevenção e combate a incêndio em construção de uso
coletivo e proteção ao patrimônio cultural de Passos.
No Círculo de Debates de maio, a Câmara promoveu encontros para discutir sobre
segurança pública e a construção da casa do menor infrator. O presidente Ademir José da Silva
nomeou uma comissão de cinco vereadores para acompanhar os trabalhos juntamente com as
autoridades envolvidas.
Uma das promessas de campanha do prefeito era incentivar a industrialização, a fim de
gerar novos empregos. E um dos primeiros projetos aprovados neste sentido foi o incentivo
à manutenção e ampliação da cooperativa dos trabalhadores de confecção. No livro de atas,
registrou-se que no início de junho, a Câmara recebeu o Projeto Cidadania, que implementava
o SUS e a municipalização de órgãos de defesa do consumidor.
Projeto do Executivo aceito na Casa resolveu o problema da limpeza urbana. Depois
de gerar grandes discussões e proposição de emendas, os vereadores aprovaram a colocação
e permanência de caçambas de coleta de terra e entulhos nas vias e logradouros públicos do
município. Durante os seis primeiros meses do ano, a administração foi muito criticada no
plenário por não apresentar plano de governo prático que revertesse a má situação financeira
da prefeitura. Os situacionistas se defendiam alegando herança de dívidas da gestão passada.
Nesse período, a Casa começou a discutir sobre a municipalização do ensino fundamental,
estimulada pela Constituição Federal e a Lei de Diretrizes de Bases e Educação, de 1996.
Também já se alertava no plenário sobre a vida útil do cemitério municipal.
No início do segundo semestre, a Casa instalou CPI a fim de apurar possíveis
irregularidades ligadas a funcionários da prefeitura que estariam jogando no lixão grandes
quantidades de carcaças e pneus. O relatório da comissão saiu aos 3 de novembro, confirmando
as denúncias e, por isso, o Legislativo solicitou do Executivo inquérito administrativo.
Até o final do ano, a Casa também aprovou PLs para doação de áreas ao Lions Clube de
Passos e Rotary Club Rio Grande, para construção de creches, e ao Sindicato dos Empregados
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da Prefeitura de Passos (Sempre). No pedido de urgência do Executivo, os vereadores discutiram
e votaram positivamente para o Pró-Moradia e Pró-Saneamento, além de regulamentar o
Conselho Municipal de Saúde e aprovar o passe escolar com desconto de 50% para estudantes.
Entre outros temas, estiveram em pauta pedido ao governo estadual de obras nas estradas
de ligação entre Passos, Fortaleza de Minas, Bom Jesus da Penha e Itaú de Minas; projeto para
integração do Sul e Sudoeste ao Triângulo Mineiro; construção de casas populares; melhorias
na educação, saúde e nos salários do funcionalismo.
Os edis passenses votaram alterações de leis durante o ano, sendo a mais polêmica delas
a lei n°1608/1986, que mudava o feriado do Dia do Padroeiro Senhor Bom Jesus dos Passos de
8 de dezembro para 6 de agosto. O PL do Executivo originouse de um acordo entre o Sindicato
dos Empregados do Comércio (Sindcom), Acip e prefeitura para beneficiar o comércio local.
O Legislativo debateu a matéria, analisando o lado comercial e religioso, optando pela data de
6 de agosto.

Feriado do padroeiro Sr Bom Jesus dos
Passos em 6 de agosto foi decidido na
Câmara em 1996
				

Em meio aos trabalhos de praxe, a Casa tinha uma comemoração importante a celebrar
em 1997: os 50 anos da Câmara Municipal reinstalada em 1947, após a Era Vargas. Aos 22 de
setembro, foi nomeada uma comissão para os preparativos da homenagem.
Aos 11 de dezembro, o Poder Legislativo comemorou o cinqüentenário com uma missa
em ação de graças às 18h30 na Capela do Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos. Após,
promoveu uma reunião especial às 20h em seu espaço no prédio da prefeitura.
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A independência financeira e administrativa
O ano de 1997 foi um momento crucial para a independência da gestão administrativa
e financeira da Câmara Municipal de Passos. Até então, quem gerenciava os recursos do
Legislativo era o Executivo, limitando as principais decisões da Casa, apesar da instituição
já ter direito constitucional de uma pequena porcentagem do orçamento municipal desde a
promulgação da LOM em 1990.
À frente da Câmara, estava o presidente Ademir José da Silva, que já pensava na
autonomia do Legislativo desde seu primeiro mandato como vereador, entre 1992 e 1996.
Conforme ele, por vários motivos, já amadurecia a ideia de descentralizar os trabalhos da
Câmara em relação ao Executivo, bem como a Casa ter sua própria sede com total autonomia.
Quando eleito presidente para o biênio 1997/1998, iniciou os movimentos para viabilizar
essa independência administrativa e financeira. A partir de então, o presidente Ademir teve
apoio irrestrito dos outros membros da Mesa Diretora, o vice-presidente José Eustáquio do
Nascimento e a secretária Eunice Maia. Ao mesmo tempo, a proposta também ganhou adesão
política da grande maioria dos vereadores no plenário.
Para obter parâmetros, a presidência e os vereadores visitaram e se espelharam em
algumas Câmaras do interior de São Paulo, que já eram independentes e tinham construído uma
sede à altura da população. No entanto, antes de construir o prédio, era necessário concluir o
processo burocrático e político de desvinculação do Executivo.
A prefeitura fez sua parte, com o prefeito Nelson Maia apoiando a decisão do Legislativo e
determinando a formação de uma equipe da administração para ajudar nos trâmites necessários.
Chefe de gabinete entre 1997 e 1998 e secretário municipal de planejamento de 1999 a 2000,
Gilberto Batista de Almeida participou ativamente da equipe e coordenação das medidas
organizacionais daquele período.
De acordo com Gilberto Almeida, houve um entendimento na equipe de governo,
realizando discussões com várias secretarias para possibilitar ajuste e adequação orçamentária
do Executivo a fim de atender o Legislativo. Na visão dele, naquele momento a Câmara ainda
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funcionava como um departamento da prefeitura, dependendo do aval do Executivo em todas
suas atividades.
Ele afirmou que, com a autonomia, a Casa conseguiu administrar seu próprio orçamento
e construir sua sede, fortalecendo os dois principais poderes municipais. Gilberto Almeida
ainda lembrou que, no final da década de 1990, o Brasil vivia um momento de consolidação
da democracia e a independência da Câmara aconteceu num período que veio valorizar,
definitivamente, o Poder Legislativo em Passos.
Outro integrante da prefeitura que participou do processo foi o secretário municipal
de planejamento de 1997 a 1998, Roque Piantino. Ele percebia que a Câmara passense era
independente de direito, mas não de fato, pois sentia que o Legislativo funcionava como um
órgão da prefeitura, dependendo do Executivo para todas suas decisões.
Sugerindo ao presidente Ademir Silva que a Câmara necessitava de independência
administrativa e financeira definitiva, Roque Piantino intermediou a negociação com o prefeito
Nelson Maia para que houvesse a efetiva autonomia.
Para ele, a emancipação contribuiu para a evolução institucional da Câmara, já que, ao se
tornar independente, o Legislativo consolidou-se como um dos principais poderes municipais.
Além disso, ele frisou que a Câmara de Passos foi pioneira na região, influenciando Casas de
outras cidades a buscarem sua própria autonomia.

Favoráveis
Na reunião de 25 de agosto de 1997, a ata registrou que os próprios vereadores
começaram a dar ênfase ao movimento de total autonomia liderado pela presidência. Nos
discursos, era comum ouvir frases como: “sou favorável à independência do Poder Legislativo”,
“cumprimento aos trabalhos do presidente pela feliz iniciativa de mudanças na Casa” e “a
construção da tão sonhada sede da Câmara”.
O projeto da Mesa Diretora que declarou a autonomia de gestão financeira e
administrativa da Câmara Municipal de Passos entrou pela primeira vez no expediente aos 22
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de dezembro, sendo encaminhado para duas Comissões: a de Legislação Constituição e Justiça
e a de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Neste mesmo dia, a Mesa Diretora apresentou outro projeto, o primeiro a fixar as despesas
da Casa para o exercício financeiro de 1998, sendo este também enviado para as duas comissões
competentes. Em trâmite rápido, as duas matérias foram aprovadas por unanimidade uma
semana depois, em 29 de dezembro, declarando finalmente a autonomia de gestão financeira e
administrativa da Câmara Municipal de Passos com a Resolução n° 288/1997.
Próximo de completar 150 anos de sua instalação, o Legislativo passense começava
a escrever uma nova história em Passos que não parou só na burocracia. Para concretizar os
trabalhos, a Mesa Diretora manteve reuniões no recesso de férias de janeiro de 1998 a fim de
iniciar na prática a independência total da Casa. E uma das principais decisões era a construção
da sede.
O presidente Ademir Silva afirma que uma das prioridades era construir uma sede que
atendesse ao Legislativo e, ao mesmo tempo, servisse à comunidade. Assim, idealizou-se um
prédio também para o povo, onde a população poderia promover eventos sem custos e fins
lucrativos, como formaturas, palestras e encontros.

Nova etapa
Com este ideal, iniciava uma nova etapa do processo: o de escolher o local onde seria
construída a sede da Câmara. Em espírito democrático, todos os edis da legislatura foram
estimulados a opinar durante as sessões, apontando possíveis lugares de construção e sugestões
de como deveria ser o espaço interno para o bom funcionamento da Casa. Nesse ínterim, a
presidência descobriu que uma grande área na região do Coimbras pertencia à prefeitura de
Passos, remanescente da antiga estação ferroviária, entre o cruzamento das avenidas Perimetral,
Otto Krakauer e rua Dr Sepúlveda, e ao lado da Estação Cultura.
A presidência reivindicou a área junto ao prefeito Nelson Maia, que atendeu prontamente
e ajudou na transferência do bem público para o Legislativo, dentro dos trâmites legais até a
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definitiva doação do terreno. De posse do imóvel, a Câmara pode gerir e dar destinação à área,
pois já estava concluído o processo de independência administrativa e financeira.
Na primeira fase, a Mesa Diretora realizou concurso público a fim de selecionar o melhor
projeto arquitetônico para a sede. Além disso, formou-se uma comissão para acompanhar a
seleção, evitando influência política. Para Ademir, todo o trâmite de autonomia da Câmara ficou
marcado pela transparência e lisura, pois não houve críticas em nenhuma etapa.
Em 1998, a presidência deixou encaminhadas todas medidas de viabilização da obra,
incluindo licitação de projetos complementares, como o estrutural, elétrico e hidráulico. Ademir
finalizou seu mandato com o lançamento da pedra fundamental da sede em janeiro de 1999.
Para a Mesa Diretora do biênio 1999/2000, coube prosseguir com o grande trabalho,
culminando com a construção da sede. Ademir ressaltou que o seu sucessor na presidência, José
Eustáquio do Nascimento, manteve e cumpriu o compromisso de viabilizar e terminar a obra.
Ademir ressaltou que, depois de todo esse processo, a Câmara de Passos obteve sua
independência total, passando a ser gestora de seu próprio orçamento e de sua administração,
sem mais depender do Executivo.

Mudanças e alterações
De volta aos trabalhos no plenário em fevereiro de 1998, os vereadores denunciaram
o caos no atendimento da rede ambulatorial, o qual a prefeitura tentou sanar terceirizando o
serviço. Fato este criticado e elogiado no plenário.
Mas, os vereadores também levaram outras reclamações populares, discutidas no Círculo
de Debates, como operação tapa-buracos; as más condições do sistema carcerário e de abates no
frigorífico; implantação do campus universitário.
Por unanimidade, a Casa aceitou alteração na Ordem do Mérito Legislativo, concedida
desde 1993. A partir daquele momento, cada vereador poderia indicar o nome de uma pessoa
para receber a honraria anualmente. Nesta época, os vereadores ainda votaram positivamente
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pelo aumento no número de cargos de assistente de bancada, alterações e atualizações na LOM
e na organização administrativa da Câmara.
Em abril, a Câmara recebeu convite da Secretaria de Segurança Pública para a solenidade
de inauguração das instalações da Banca Permanente do Detran em Passos, uma conquista e
luta de muitos anos por parte dos vereadores passenses. Aos 11 de abril, a presidência instaurou
CPI para apurar supostas irregularidades no programa de calçamento por mutirão realizado
pela administração, sendo arquivado em dezembro por não encontrar fatos que comprovassem
a acusação.
Outro projeto que tramitou por bom tempo no primeiro semestre do ano tratou da
regulamentação do serviço de mototáxi e motoentrega no município. Sugerido por vereador
da Casa, o objetivo era regularizar esse tipo de trabalho e gerar mais empregos. Após votação
positiva no plenário, o prefeito Nelson Maia vetou o projeto. No retorno ao Legislativo, o veto
do Executivo foi mantido por 8 votos favoráveis contra 7.

Vereador em votação secreta sobre regularização do serviço de mototáxi e motoentrega em 1998

Concurso da sede
O edital do concurso público para escolha do projeto arquitetônico da sede do Legislativo
foi lançado em abril de 1998, estando habilitados somente arquitetos e engenheiros atuantes em
Minas Gerais. A área máxima de construção estava delimitada em cerca de 2.500 m2.
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O edital tratou o tema como “solução arquitetônica e paisagística”, estabelecendo os
espaços obrigatórios no prédio: centro administrativo com nove departamentos; gabinetes dos
vereadores com 21 salas; espaços para reuniões; recepção; centro Legislativo com plenário para
400 pessoas sentadas e plenarinho; diversas salas, incluindo de imprensa, para homenageados,
de emergência médica, postos de atendimento público e bancário, além de garagem para 21
carros.
As inscrições foram realizadas até 10 de junho, data em que iniciou o julgamento dos
trabalhos por uma comissão constituída por sete membros e representantes da Câmara, do
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos
e Agrônomos de Passos, da Comissão Permanente de Licitação e da Secretaria Municipal de
Obras.
O resultado saiu dia 17 de junho, sendo selecionado o projeto da engenheira Manie
Cheraim, depois da análise de seis trabalhos inscritos. A comissão avaliadora entendeu que o
trabalho vencedor foi o que mais se aproximou do edital, com um prédio de dois andares e o
desenho de uma locomotiva, alusivo à área remanescente da antiga ferroviária.
O projeto previa três entradas, sendo a principal pela avenida Perimetral, com acesso por
rampas para atender pessoas com dificuldade de locomoção. O plenário contava com 21 lugares
para os vereadores, visando crescimento futuro.
O resultado do concurso foi homologado aos 30 de junho. O passo seguinte era abertura
de licitação para definir a construtora que iria executar a obra. Devido à independência financeira
e administrativa alcançada em 1997, a Câmara já dispunha de R$ 200 mil reservados para a
construção.

Arquivo CMP

Desenho original do projeto
vencedor para construção da sede
da Câmara, com dois pavimentos e
alusivo à uma locomotiva
			

176

No expediente da Casa, visando sanar o problema de infraestrutura das ruas, reclamação
constante dos moradores, os vereadores aprovaram PL que estabeleceu diretrizes para elaboração
do orçamento de 1999, com emendas supressivas e modificativas, mantendo a reserva de 5%
da previsão das receitas para priorizar a pavimentação de vias. A doação de terreno à CDI-MG
para a implantação do Distrito Industrial na MG-050 também constou de aprovação.
No final de setembro, a Câmara aprovou PL do Executivo que criou o Parque Municipal
Dr Emílio Piantino, destinado como área de proteção ambiental. Por outro lado, houve críticas
nas sessões sobre o abandono da Estação Cultura, prédio da antiga ferroviária.
Já em outubro, a Casa celebrou convênio com a prefeitura para a prestação de serviços
ao Legislativo, visando reduzir gastos com funcionários, pois estes seriam cedidos pela
administração. No Círculo de Debates, foram discutidos o atendimento educacional especializado
e o desemprego, oferecendo alternativas para evitar a marginalidade no município. Assunto este
que rendeu ofícios à Câmara de instituições em prol da construção da casa do menor infrator,
assim como manifestações contra a obra.
Moradores do bairro Aclimação enviaram abaixo-assinado ao Legislativo solicitando
reestudo de nova área para construção da obra, adiando a votação algumas vezes. Mas em 3
dezembro, a Câmara aprovou em segundo turno a doação de área pela prefeitura para a referida
casa do menor.

			

Manifestantes na Câmara questionaram construção da casa do menor,
criando polêmica na decisão
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Neste mês, os vereadores ainda votaram favorável ao projeto que instituiu, com emendas,
meia entrada aos estudantes em eventos recreativos, culturais e esportivos no município. Mas,
reprovou o aumento do IPTU, arquivando a matéria por 9 votos a favor e 3 contrários.
No dia 21 de dezembro, o Legislativo promulgou a Resolução que registrou a primeira
despesa anual da Câmara Municipal de Passos depois de um ano de sua autonomia administrativa
e financeira. Para o exercício de 1999, fixou-se o montante em R$ 1,94 milhão. Em 1998, a
Câmara também devolveu suas primeiras sobras orçamentárias para a prefeitura no valor de R$
200 mil, como registram as atas.

Marco comemorativo
A partir das 9h do dia 3 de janeiro de 1999, a Câmara deu mais um passo para consolidação
do seu processo de independência ao inaugurar o “marco comemorativo no local do futuro
Paço Legislativo”. A presidência de Ademir da Silva também aproveitou para comemorar o
sesquicentenário da Casa, descerrando placa alusiva à data, com participação de vereadores,
autoridades e convidados.
À noite, como registra a ata, aconteceu evento solene e lançamento do livro Câmara de
Passos - 150 anos, de autoria do historiador Antonio Grilo, que dedicou grande parte de seu
trabalho a contar a história dos 100 anos da Câmara de Passos, concentrando as pesquisas desde
a fundação na Vila do Senhor Bom Jesus dos Passos até o fim da Era Vargas.
Arquivo CMP

Arquivo CMP

Vereadores e autoridades em dois eventos importantes: marco do futuro Paço Legislativo e placa comemorativa dos 150 anos da
Câmara
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Placa comemorativa do sesquicentenário de
criação da Câmara de Passos em 1998

Reprodução

Capa do livro Câmara de Passos –
150 anos, de 1998

No retorno do recesso parlamentar, a Mesa Diretora eleita para o biênio 1999/2000
apareceu na ata de 1° de fevereiro, com os seguintes membros: José Eustáquio do Nascimento
como presidente, Nivaldo Oliveira de Souza (vice-presidente), João Dimas Pereira (1° secretário)
e Sebastião Domingos da Silva (2° secretário).
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No início do ano, os vereadores criticaram a crise no governo Itamar Franco, que refletia
diretamente nos municípios. E Passos não fugia à regra, com desemprego e falta de verbas para
entidades assistenciais.
Em meio às notícias ruins, alguns edis elogiaram o novo planejamento da avenida
Comendador Francisco Avelino Maia, a qual ganhou modernização pela prefeitura. Em março,
a Casa trabalhou com proposições importantes, dizendo sim a dois PLs do Executivo que
concediam incentivos para instalação de empresas, dentre elas a Elma Chips, apostando na
vinda de indústrias e no aumento de empregos.
Neste mesmo mês, a Casa aprovou Projeto de Resolução, de emenda à LOM, a fim de
preservar nomes de ruas já estabelecidas na cidade, como forma de salvaguardar a história e
cultura passenses. A partir de então, as vias só poderiam ter suas denominações alteradas se estas
já não tivessem nomes anteriores. Os edis ainda apoiaram a criação do Conselho Municipal de
Turismo (Comtur).
A Casa também votou em extraordinária a permissão de contrato do Programa de Saúde
da Família (PSF) pela prefeitura. O ritmo de aprovações continuou nas sessões seguintes,
quando o Legislativo autorizou doação de área à Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Passos, para assistência ao menor carente, e de lotes do Conjunto Habitacional
Antonio de Souza e Silva Professor Tuniquinho para famílias de baixa renda.
Dos convênios, destacam-se a cessão à prefeitura do Teatro Rotary, por meio de aluguel
à Fundação Rotary; do Estádio Starling Soares ao Passos Futebol Clube; utilização da Praça
de Esportes Baru de Pádua pela Fesp; funcionamento e manutenção do Procon pela Uemg;
união do Sebrae, prefeitura e Associação Passense das Indústrias de Confecções (Apicon) para
desenvolvimento do setor confeccionista.
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Arquivo CMP

Arquivo CMP

Arquivo CMP

Mesa Diretora e convidados com senador José Alencar; José
Alencar recebendo título de cidadão passense do presidente José
Eustáquio; plenário cheio para prestigiar honraria do Legislativo

No primeiro semestre, a Câmara instalou nova CPI para apurar supostas irregularidades
na contratação de empresas para transporte de alunos na zona rural do município. Apesar dos
debates no plenário, optou-se pelo arquivamento no final de setembro. Após Círculo de Debates,
sepultou-se de vez a ideia de construir um hospital regional universitário em Passos por falta
de recursos federais.
Neste ano, a Câmara também aprovou Projeto de Resolução criando o cargo de assessor
de comunicação social, profissional responsável por divulgar notícias da Casa e atender veículos
de comunicação.
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O site da Câmara
Em 1999, a Câmara de Passos lançou seu site próprio, sendo o Legislativo uma das
primeiras instituições públicas a investir na página eletrônica na internet. O site era bem básico
e enxuto, mas já informava sobre a história e instalação da Câmara, bem como a relação de
vereadores em atividade.
O meio ambiente esteve em voga em 1999, pois os discursos demonstravam preocupação
sobre o aterro sanitário, abandono do Parque Emilio Piantino e os pedidos de proteção da bacia
do Rio Grande. Muitas foram as críticas ao governo federal sobre a privatização de Furnas
Centrais Elétricas.
Um dos projetos apresentados pela Casa nesse período foi a concessão de bônus de
pontualidade aos bons pagadores do IPTU, sendo este vetado pelo prefeito. Retornando ao
plenário, os vereadores rejeitaram o veto com indignação. Após muito tempo em tramitação e
certa polêmica, o Legislativo atendeu a dois PLs do Executivo concedendo direito de uso de
imóvel à Associação Clube Bem Viver e à Escola de Samba Passense.
Em setembro, foram arquivadas duas CPIs por falta de provas: uma apurou possíveis
irregularidades nos pagamentos efetuados pela prefeitura a fornecedores na campanha eleitoral
de 1998 e a outra na contratação da empresa no serviço de transporte de alunos da zona rural.
Em tramitação em 1999, estava projeto elaborado por um vereador contra nepotismo em
cargos de confiança nos dois poderes, o qual também foi arquivado no início de outubro por ser
considerado inconstitucional. Neste mês, os edis foram favoráveis à celebração de convênios
com o governo estadual na educação: início do Programa de Capacitação dos Professores
(Procap); repasse para merenda escolar; promoção da qualidade de ensino na rede pública e
recursos para bibliotecas municipais e veículos de transporte escolar.
Na tribuna, havia cobrança sobre a casa do menor infrator e instalação de novos PSFs
nos bairros. Também já se falava sobre a obra da nova sede do Legislativo.
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Arquivo CMP

Mesa Diretora coordenando os trabalhos no espaço da Câmara no prédio da
prefeitura

A construção da sede
Depois de meio ano, a presidência planejou o início da construção da nova sede
da Câmara para final de julho, com previsão de inauguração no fim do ano 2000. A estimativa era
gastar R$ 1 milhão na obra, bancados com orçamento próprio. O edital já havia sido divulgado
e mais de 20 empresas demonstraram interesse em participar do processo, coordenado pela
Comissão de Licitação da prefeitura.
A presidência afirmava que a Mesa Diretora estava economizando desde o início do ano
para retomar a construção da sede. Para tanto, a Casa contava com saldo de mais de R$ 300 mil
das sobras orçamentárias.
Depois de um processo licitatório tumultuado, com desclassificação de propostas,
abertura de novo edital e liminares por empresas inabilitadas, o presidente José Eustáquio do
Nascimento finalmente assinou o contrato com uma construtora de Passos no final de setembro.
Em meados de outubro de 1999, começou a terraplanagem no terreno.
Nos últimos dois meses do ano, as sessões se voltaram para aprovação de concessão
de incentivos na instalação de empresas. Em dezembro, foram aprovados a contratação para
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atender o Plano Diretor no Programa de Erradicação do Aedes aegypti, em tramitação desde
fevereiro, e o orçamento e receita para 2000, que só foi aceito depois de 20 emendas.

Arquivo CMP

Construção da sede da Câmara já começava a dominar a vista no bairro Coimbras

O Legislativo retomou as sessões de 2000 em fevereiro, discutindo temas dos anos
anteriores, exaustivamente debatidos, como no caso do plantão de farmácias; o plano de cargos,
carreiras e salários da educação; serviços terceirizados pela prefeitura; pavimentação das ruas;
estado crítico das estradas rurais e o aumento da mendicância na cidade. Em nível nacional, os
vereadores criticavam o baixo valor do salário mínimo.
Os edis ainda tentaram acompanhar os gastos da administração e falaram muito sobre
responsabilidade fiscal. No final de fevereiro, foi inaugurado o Aeroporto de Passos às margens
da rodovia MG-050. Logo, a Casa aprovou projeto que o batizou de Aeroporto Municipal José
Figueiredo, homenageando o ex-prefeito de Passos, falecido em 1999.
No apoio à industrialização, os edis aprovaram PL do Executivo que oferecia mais um
incentivo a empresas instaladas no DI. Dessa vez, da área de petróleo, que criaria 70 novos
empregos. Do Legislativo, partiu a proposição de lei garantindo atendimento preferencial a
gestantes, idosos e portadores de deficiência.
Nesse período, a Câmara ainda intermediou a cessão de área para a construção do
novo Fórum de Passos. No dia 17 de abril, uma comissão de vereadores reuniu-se com juízes
e promotores da Comarca para se informar sobre a obra, pois as verbas governamentais já
estavam disponíveis para tal. Aos 5 de maio, PL para doação de terreno municipal ao Tribunal
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de Justiça de Minas Gerais foi aprovado em segundo turno, por unanimidade, ratificando a
contribuição da Casa para a construção do novo Fórum da Comarca de Passos, na avenida
Arlindo Figueiredo, e com área de 5.047 m2.
No plenário, falava-se da formação do Blocão, união de sete partidos em prol da cidade
nas eleições estaduais. Entretanto, tornou-se matéria polêmica na Casa a rejeição de contas
do exercício financeiro de 1996 mantendo, portanto, parecer prévio do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-MG), relativo ao governo de José Hernani da Silveira, candidato a prefeito.
Os Círculos de Debates eram constantemente realizados, discutindo sobre as condições
do cemitério municipal; acesso para portadores de deficiência; transporte coletivo urbano;
situação da rodoviária; meio ambiente e queimadas. Em maio, foram aprovados dois projetos
vindos do Executivo: criação do Departamento do Meio Ambiente, considerado importante pelo
aumento no número de loteamentos na cidade, e a organização de normas para denominação de
estabelecimentos de ensino.
Ao retornarem do recesso de julho, os vereadores estavam de olho nas eleições de outubro,
já discursando sobre as campanhas eleitorais municipais. Por isso, os trabalhos legislativos
foram menos intensos, com aprovação de alteração de leis.
Depois de praticamente um ano, a construção da sede da Câmara de Passos já estava
bem adiantada em setembro de 2000, com 80% do cronograma da obra concluído. A presidência
inspecionava in loco a empreitada e destacava o projeto moderno, que atenderia às necessidades
da Casa e da comunidade.
Na sessão de 9 de outubro, o resultado das eleições tomou conta dos discursos. Mas,
antes do encerramento da reunião, o presidente José Eustáquio do Nascimento discursou sobre
a construção da sede da Câmara. Ficou assim registrado na ata: “Hoje, podemos dizer que
temos um poder independente, desligado completamente da administração e conseguimos
deixar nossa marca beneficiando nossa comunidade”. Abaixo, fotos da obra pouco tempo antes
da inauguração.
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Arquivo CMP

Arquivo CMP

Frente e lateral da sede da Câmara já estavam praticamente concluídas em novembro de 2000

Arquivo CMP
Arquivo CMP

Ângulos do plenário planejado na cor azul, com vista da Mesa Diretora e poltronas para o público, com 400 cadeiras

Arquivo CMP

Arquivo CMP

Detalhe da Mesa Diretora com espaço reservado aos vereadores no fundo e o espaço do plenarinho
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Arquivo CMP

Arquivo CMP

Áreas do segundo pavimento do prédio, com amplo espaço de trabalho para vereadores e servidores

A Câmara garantiu suplementações ao orçamento anual ao aprovar PLs entre novembro
e dezembro, ajudando as contas de várias secretarias da prefeitura. Na sessão de 4 de dezembro
de 2000, a Casa aprovou, em segundo turno, o PL do Executivo sobre a regularização dos
postos de abastecimento de combustíveis e lubrificantes no município, desde sua construção e
funcionamento.
A reunião seria uma a mais no dia a dia do Legislativo passense não fosse pelo fato
histórico da data: a última sessão ordinária realizada no pavimento destinado à Câmara no
prédio da prefeitura e ocupado por 27 anos.
Na despedida, os vereadores discursaram sobre a definitiva desvinculação do Legislativo
em relação Executivo, que se concretizava com a inauguração da sede. Na ordem do dia, a
presidência convidou a todos os presentes para a reunião especial a partir das 20h30 de 8 de
dezembro no novo endereço da Casa, situada a partir daquele dia na avenida Perimetral, 151.
Arquivo CMP

Mesa Diretora e vereadores da 13ª legislatura na última sessão realizada no prédio
da prefeitura de Passos
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Arquivo CMP

Convite oficial da inauguração da sede da Câmara
de Passos

Inauguração da sede
Na noite de inauguração da sede da Câmara Municipal de Passos, o plenário e os
corredores da Casa ficaram repletos de autoridades e convidados para assistirem a um dos
eventos mais importantes da história do Legislativo passense desde sua instalação no século 19,
na época da Vila do Senhor Bom Jesus dos Passos.
Os discursos políticos da noite de 8 de dezembro frisaram o objetivo da construção da
sede, que era de atender o poder Legislativo e a comunidade, transformando-se na “Casa do
Povo”.
Os dois presidentes responsáveis pela obra na legislatura, Ademir José da Silva e José
Eustáquio do Nascimento, lembraram que o sonho só se realizou devido à independência da
gestão administrativa e financeira em 1997. Eles ainda destacaram o apoio do Executivo em
todo processo que culminou com a construção da sede.
A partir de então, a Câmara possuía sua própria Casa, dando mais legitimidade às ações,
ao trabalho dos vereadores e da instituição como assembleia municipal. O Legislativo não
possui em seu acervo fotografias da inauguração da sede, mas sim um vídeo gravado em VHS.
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Abaixo, algumas imagens capturadas do vídeo, que foi convertido em DVD, só para
registro histórico deste importante fato na Câmara Municipal de Passos.

Presidente José Eustáquio e o prefeito Nelson Maia cortando
a fita inaugural da sede junto a outros vereadores

Aplausos após o corte da fita e a entrada dos convidados no
novo prédio da Câmara

Mesa Diretora e autoridades convidadas para compor a
primeira mesa na sede do Legislativo

Vereadores no espaço reservado durante o evento de
inauguração do prédio da Câmara

O presidente José Eustáquio discursa sobre a importância da
inauguração da sede ao lado do prefeito Nelson Maia

Vereador Ademir da Silva, presidente da Câmara no biênio
anterior, iniciou processo de independência da Casa
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Prefeito Nelson Maia destacou no seu discurso que sede da
Câmara seria fundamental para democracia

Plenário lotado de convidados que foram prestigiar a
inauguração da “Casa do Povo”

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Reportagens sobre inauguração da sede da Câmara no
diário Folha da Manhã e o bissemanário Gazeta de Passos
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Placa comemorativa de inauguração da
sede em dezembro de 2000

Na nova sede, a primeira sessão ordinária aconteceu em 11 de dezembro de 2000. Muito
entusiasmados, os vereadores elogiaram a obra, destacando as boas instalações e os espaços,
considerado um marco na política de Passos e de toda região. Elogios não faltaram às Mesas
Diretoras da 13ª legislatura, responsáveis por transformar em realidade um sonho antigo de
muitos edis.
No plenário novo, a Casa se viu obrigada a avaliar e aprovar em curto espaço de tempo
diversos convênios enviados pela prefeitura no último mês de mandato. A aprovação favoreceu
vários setores, como o DI, área rural, manutenção do Sine, pavimentação, esportes, saúde,
educação, apoio às pequenas empresas e o polo confeccionista. No entanto, o PL mais importante
tratava do orçamento do município para 2001, passando no plenário com 35 emendas.
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A 14ª Legislatura
O 1° de janeiro de 2001 marcou a posse dos vereadores da 14ª legislatura e da eleição
da Mesa Diretora para o biênio 2001/2002, assim definida: Marcos Antonio Marques da Silva
(presidente), José Renato Bueno (vice-presidente), José Luiz Ribeiro (1° secretário) e Hilton
Rosa da Silva (2° secretário). Neste dia, ainda foram empossados o prefeito José Hernani
Silveira e o vice Darlan Esper Kallas.
Quinze vereadores compuseram o Legislativo com representantes eleitos do PTB, PFL,
PMDB, PSDB, PT e do Partido Liberal (PL). O sexo feminino manteve sua representatividade
na Casa com a eleição da vereadora Marli Aparecida Ferreira Soares, a primeira vereadora
afrodescendente do Legislativo passense. Com a vereadora, o PT garantiu duas vagas na
legislatura, engrossando a oposição.

			

Placas comemorativas do biênio 2001/2002 da 14ª legislatura

A encampação da Fesp pela Uemg tornou-se uma das bandeiras da legislatura, pois
em fevereiro a Casa formou a Comissão Especial de Acompanhamento do Processo de
Estadualização, além da mobilização para derrubar o veto do governador Itamar Franco contra
a emenda que destinava 2% do orçamento estadual para a universidade.
As audiências públicas tornaram-se uma realidade na legislatura, trazendo para o
plenário a participação da sociedade civil em assuntos de interesse comunitário. A discussão
sobre estadualização da Fesp apareceu entre as mais concorridas.
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Outros temas discutidos em plenário abrangeram a infraestrutura urbana, principalmente
a pavimentação e iluminação pública, a rodovia MG-050, licitação do serviço de transporte
coletivo, falta de especialidades médicas, novos PSFs, Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Microrregião de Passos (Cismip), frigorífico municipal e incentivo ao turismo.
Por várias vezes no ano, a Casa também debateu sobre a privatização de Furnas Centrais
Elétricas, promovendo audiência pública e motivando a criação do movimento em defesa de
Furnas. Mais de 10 mil pessoas participaram do ato público no acampamento de Furnas a
partir de uma iniciativa da Câmara de Passos, contribuindo para evitar a privatização.

Acervo pessoal

Acervo pessoal

Mesa Diretora, convidados e vereadores na audiência pública sobre privatização de Furnas Centrais Elétricas, promovida em 2001

Reprodução

Panfleto da Câmara convidando para debate
sobre Furnas, tema amplamente discutido pela
legislatura
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Com autorização de crédito adicional ao orçamento de 2001, a Câmara aprovou PL
para conceder subvenção à Sociedade São Vicente de Paulo visando, pelo que consta nas atas,
a construção de um novo cemitério em Passos.
Também aparecem nas atas discussão sobre a crise do setor energético, implantação da
Delegacia da Mulher e a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Nesse período,
houve maior despertar dos vereadores para a questão ambiental, debatendo sobre a poluição
do Ribeirão Bocaina, as queimadas e o incentivo aos catadores de materiais recicláveis.
Dos PLs aprovados no primeiro semestre, estão a criação da Controladoria Geral
Interna da prefeitura e do Fundo Municipal do Meio Ambiente. O mais importante deles, no
entanto, revogou uma lei de 1998, que autorizava doação de área ao Estado para construção
da casa do menor infrator, no bairro Aclimação. A matéria entrou de urgência no expediente e
foi aprovada em turno único.
A instituição do Bolsa-Escola, do governo federal, ganhou adesão da Câmara em agosto,
sendo direcionado ao prefeito para sanção. A ata da reunião de 20 de agosto informa que a
Mesa Diretora permitiu que o vereadores se inscrevessem até às 14h para falar no pequeno
e grande expedientes das sessões ordinárias. Nesse mesmo dia, muito se pediu no plenário
respeito ao Legislativo e houve críticas pela demora do Executivo em atender e responder
ofícios dos edis.
O transporte escolar foi alvo de preocupação na tribuna e, por isso, a presidência
designou Comissão Especial para acompanhar o processo de legalização do serviço no
município. Para incentivar a geração de empregos, os vereadores garantiram a concessão de
área na MG-050 para uma empresa de veículos, após aprovação de PL do Executivo.
Depois de muito tempo em tramitação, e com emendas, a Casa finalmente aprovou
em outubro projeto que regularizou o serviço de transporte de passageiros e mercadorias por
motocicletas, o popular mototáxi, conforme previa a lei estadual 12.618/1997. Nessa mesma
época, os vereadores questionaram as licitações da prefeitura e os servidores públicos que não
cumpriam horário de trabalho em algumas áreas da administração.
Outro projeto que teve aprovação no final de 2001, e também tramitou por muito
tempo, proibiu o uso e comercialização de produtos à base de amianto, substância considerada

194

nociva à saúde. O Legislativo ainda autorizou a concessão de área à Casa de Assistência ao
Menor de Nossa Senhora da Penha (Campe), subvenções a várias entidades assistenciais e
a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. O ano terminou com os edis
defendendo que a construção da ETE deveria ser discutida diretamente com a comunidade.
A pauta não mudou muito em 2002, quando a Casa discutiu inicialmente sobre a ETE;
manutenção de estradas rurais; problemas de infraestrutura urbana; estadualização da Fesp;
abandono da rodoviária e do Mercado Municipal. O pedido da implantação de um centro
oncológico, com quimioterapia e radioterapia em Passos, começou a ganhar força neste ano.
Cerca de 40 convênios foram autorizados pela Casa no início de abril, atendendo a várias
áreas da administração, destacando um com o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), que
visava urbanização do Porto do Rio Grande.
Neste mês, constava uma votação importante: aprovação do PL que criou o Fundo
Especial para Investimento em Saneamento (Fisan), destinado para obras do sistema de
tratamento de esgoto de Passos e do novo sistema de abastecimento de água com captação no
Rio Grande, obra a ser executada pelo Saae.
Outra apreciação relevante autorizou convênio da Fesp com a prefeitura para compra
de área do campus universitário, já vislumbrando a encampação pela Uemg. Enquanto isso,
os vereadores discutiam sobre liberação de recursos para a conclusão da rodovia Passos-Bom
Jesus da Penha; legalidade dos novos loteamentos; contratações nos ambulatórios; greve dos
professores estaduais e os incentivos à cooperativa de catadores de materiais recicláveis, que
vinha crescendo no município. Ainda no primeiro semestre, a Casa aprovou PL que permitiu
concessão de uso de área municipal por 20 anos à Casmil no DI.

Sistema de Controle Interno
Aos 24 de junho, os vereadores autorizaram Projeto de Resolução que instituiu o Sistema
de Controle Interno do Poder Legislativo, obedecendo à Constituição Federal e à LOM. A partir
de então, a Câmara passou a seguir o sistema, subordinado ao presidente da Casa, para cumprir
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as metas do Plano Plurianual, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e da
execução do orçamento do Legislativo municipal.
A partir de agosto de 2002, os discursos se voltaram para as eleições de outubro e a falta
de representatividade política da cidade. Por isso, a união dos partidos voltou a ser discutida
no plenário.
No início de outubro, formou-se CPI para averiguar possíveis irregularidades na
produção de mais de 7 mil revistas, que divulgariam a prestação de contas da administração
anterior, de 1997-2000. O relatório final apontou que, apesar da prefeitura ter pago o serviço,
a publicação não foi produzida, sendo o documento encaminhado ao Ministério Público após
aprovação de 9 votos a favor e 2 contra.
Na tribuna, os edis já falavam sobre a crise hídrica e a real possibilidade de falta d’água
no município. Por isso, avaliaram a necessidade de construção da Estação de Tratamento
de Água (ETA). Outros temas em debate: falta de segurança pública e situação do presídio
Aclimação.
No final do ano, a Casa trabalhou para aprovar os projetos em apreciação, incluindo
aqueles propostos por vereadores. Um deles assegurou entrada gratuita para idosos em cinemas,
eventos esportivos, teatros, espetáculos circenses e parques de diversão. Outro beneficiou os
portadores de deficiência física, estabelecendo normas para facilitar seu acesso nos edifícios
públicos.
Mas, polêmica foi a votação da regularização do serviço de transporte coletivo no
município em 2002, que rendeu várias discussões e emendas, e só recebeu sim do Legislativo
em extraordinária. Os vereadores ainda permitiram os PLs para concessão de exploração do
matadouro municipal e o parcelamento do solo na construção de chácaras de recreio, que
deveriam ser feitas em loteamentos fechados residenciais.
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Primeiras sobras orçamentárias
No final do biênio 2001/2002, a Câmara devolveu aos cofres públicos municipais suas
primeiras sobras orçamentárias integrais de mais de R$ 800 mil em 2001 e R$ 1,1 milhão em
2002. Conforme a presidência, a economia refletiu a administração austera que gastou 40%
do orçamento Legislativo, pois a Casa possuía estrutura enxuta no número de servidores e
recursos.
A Nova Mesa Diretora para o biênio 2003/2004 apareceu na ata de 3 de fevereiro, com
José Roberto Bernardes como presidente, Breno Lemos Soares Maia como vice-presidente,
Gilberto Lopes Cançado como 1° secretário e José Horta da Silva como 2° secretário.

Placa comemorativa dos biênios 2001/2002 e
2003/2004 da 14ª legislatura

Nas primeiras sessões de 2003, discutiu-se a demissão de trabalhadores da Teka
Tecelagens. Para tratar deste assunto, a Câmara formou uma Comissão Especial a fim de
avaliar a crise na empresa e a perda de empregos na cidade.
Em fevereiro, o Legislativo mais uma vez deu seu aval ao autorizar operações de crédito
da prefeitura com o BDMG para financiamento de projetos de saneamento básico e ambiental,
e outros dentro do Programa de Modernização Institucional e Ampliação em Municípios do
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Estado de Minas Gerais, o novo Somma. Com mais esta conquista, muitos dos requerimentos
dos vereadores enviados ao Executivo sugeriram o uso de parte do financiamento do Somma
para investir em infraestrutura, especialmente na pavimentação de ruas.
Em 17 de março de 2003, registrou-se a última ata manuscrita na história da Câmara
de Passos. Conforme o livro de atas, os vereadores discutiram assuntos de praxe e aprovaram
vários convênios, incluindo um com a Caixa Econômica Federal, para repasse de recursos
à limpeza pública e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Na próxima reunião, as atas
aparecem digitadas em computador.

Medalha Guardião
Em março de 2003, mais uma honraria passou a ser concedida pela edilidade: a
Medalha do Mérito Guardião do Ouro Verde, para condecorar anualmente membros do Corpo
de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar.
No grande expediente do primeiro semestre, falou-se da pesquisa solicitada pela
presidência para iniciar o processo de informatização da Câmara, destacando sua importância
para o trabalho legislativo.
No plenário, os vereadores debateram sobre o transporte coletivo; estadualização da
Fesp; problemas na saúde; presídio Aclimação e inauguração de quadras esportivas. Dos
projetos da Casa em discussão, os edis avalizaram o que disciplinou o comércio ambulante
para vendedores de outras localidades no município e a coleta de material reciclável descartado
no âmbito da administração pública direta e indireta.
Em extraordinária, eles aprovaram PLs do Executivo para reorganização do transporte
e trânsito no município; criação de cargos e serviços de administração da prefeitura e alteração
de artigos do Código Tributário Municipal. Depois do recesso de julho, a Câmara instalou CPI
para apurar possíveis irregularidades referentes aos débitos de contribuintes junto ao Saae. A
denúncia foi arquivada numa disputa acirrada de 7 votos contrários e 6 favoráveis.
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A geração de empregos sempre esteve em pauta, com o Legislativo apreciando a
instalação de empresas interessadas em atuarem na cidade, enquanto uma audiência pública
discutiu a crise financeira no Hospital Otto Krakauer. Na tribuna, exclusão social, calçamento
em mutirão e a inclusão de Passos no programa do governo de criação de Varas Federais eram
assuntos bem comentados.
Até o final do ano, a Casa aprovou projetos apresentados por vereadores, como no
caso de obrigar o fornecimento de cadeira de rodas para portadores de deficiência em órgãos
públicos, supermercados, hipermercados e lojas de departamento. Pelo Executivo, liberouse a doação de área do patrimônio municipal a uma empresa de silos e armazéns, além da
autorização de reserva de área verde em loteamentos.

Estrutura administrativa
Entre novembro e dezembro de 2003, a Mesa Diretora apresentou projeto para
reorganização da estrutura administrativa da Câmara com criação de novos cargos, alegando
melhoria no funcionamento das ações legislativas. Com emendas, a matéria foi aprovada por
unanimidade.
Outros dois PLs da Casa homenagearam ex-vereadores: um deu nome de Neif Jabur ao
plenário da Câmara, enquanto o outro nomeou o prédio do Legislativo de Waldemar Ribeiro
de Oliveira.
Para começar 2004 fomentando a geração de empregos, a Câmara autorizou PL do
Executivo que concedia área pública a uma empresa de avicultura na rodovia MG050. A partir
de 8 de março, as atas das sessões já estavam disponíveis no site oficial da Câmara para acesso
livre aos interessados.
No plenário, as discussões abrangiam a necessária licitação do transporte coletivo; a
sinalização de trânsito; infraestrutura urbana; pedidos de novas creches nos bairros; desemprego;
situação dos moradores de rua e a nova área do aterro sanitário. A Casa formou Comissão
Especial para intermediar, entre prefeitura e usina, espaço destinado para construção do aterro
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sanitário, bem como acompanhar o processo de autorização junto à Fundação Estadual do
Meio Ambiente (Feam).
Outra Comissão Especial foi nomeada pela presidência visando estudos para revisão do
Regimento Interno da Câmara de Passos, já que em 2003 iniciou a reorganização da estrutura
administrativa. Aos 12 de abril, a Casa aderiu ao Programa Justiça Cidadã, apresentada no
plenário por representantes do judiciário. Passos seria pioneira na instalação do programa em
Minas, visando reduzir o número de usuários de entorpecentes por meio de ações educativas
dos três poderes.
Por sua vez, a Polícia Militar requereu parceria do Legislativo para aprimorar as
ações de segurança pública e a presidência colocou-se à disposição para ajudar no combate à
criminalidade. Num desses apoios, a Casa aprovou PL para doar área pública à Associação de
Proteção e Assistência ao Condenado (Apac), no Jardim Aclimação.
Em abril, a Casa autorizou financiamento de R$ 18,5 milhões da prefeitura com a Caixa
Econômica Federal para as obras de complementação do sistema de captação, tratamento e
distribuição de água, bem como a implantação do novo sistema de abastecimento de água do
Rio Grande e do tratamento de esgoto.
A fim de abrir mais postos de trabalho, a Casa também apoiou e aprovou matérias
do Executivo concedendo incentivos, como doação de áreas públicas e isenção tributária a
empresas de bebidas, produtos químicos, alimentos, peças de veículos, construtora e lavanderia.
Outros dois projetos propostos na Casa em 2004 beneficiaram os desempregados,
garantindo isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos
pelo Executivo e Legislativo de Passos.

Biblioteca
Em junho de 2004, a Mesa Diretora conseguiu aprovar projeto para criação da
Biblioteca do Poder Legislativo de Passos, destinada a estudantes da rede pública, vereadores
e servidores. O espaço ganhou o nome de Professora Maria Jabace Reis em novembro, depois
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de votação unânime no plenário. Outro homenageado pelos edis foi o professor Cóssimo
Baltazar de Freitas, que batizou o prédio da Casa da Cultura, com votação unânime.
A Casa trabalhou com apreciação e votação de várias matérias no segundo semestre,
como autorização de crédito especial no orçamento, atendendo à saúde, educação, setor
administrativo e o Saae.
Os idosos mereceram atenção especial nesse período, com os seguintes projetos
aprovados: criação do Conselho Municipal do Idoso e a reserva de vagas em estacionamentos
para a terceira idade. Como consta em ata, uma das maiores conquistas em 2004 para o
presidente José Roberto Bernardes referiu-se ao convênio para implantar a Justiça Federal em
Passos, que teve total apoio do Legislativo.

Do analógico ao digital
Em 2004, a Câmara finalizou sua informatização e todo processo Legislativo estava
interligado por rede, com acesso à internet, além das bancadas receberam computadores.
As leis municipais aprovadas e atas das sessões também se consolidaram no sistema digital,
ficando disponíveis no site oficial, que já era mais completo e contava com várias informações
à população.
Saindo na frente, a Casa também lançou neste ano a primeira Cabine Pública de Internet
em Passos, visando beneficiar alunos mais carentes sem acesso à rede.

Reforma administrativa
A fim de otimizar o funcionamento da sede, a Mesa Diretora do biênio ainda promoveu
a reforma administrativa na Casa, reorganizando sua estrutura e criando novos cargos, após
mudança no Regimento Interno aprovada em plenário desde 2003. Uma das principais medidas
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da presidência foi a realização de concurso público em outubro de 2004, com abertura de nove
vagas, conforme o edital divulgado.
Durante as sessões, alguns vereadores questionaram na tribuna o concurso proposto
pela presidência da Casa, exigindo clareza e transparência, pois existiam “boatos de que o
concurso é de cartas marcadas”, como está registrado em ata. Após denúncias de suposto
favorecimento aos aprovados, o Ministério Público abriu investigação e ingressou na justiça
com medida cautelar em novembro de 2004 solicitando a suspensão do concurso realizado
pela Câmara.
Ainda em novembro ocorreu outra mudança dentro do Legislativo. De acordo com
as atas, num acordo de lideranças, a Mesa Diretora incluiu no expediente, em turno único, a
votação do Projeto de Resolução para aumento de seis novos cargos de assistente parlamentar,
sendo este aprovado por 10 votos em plenário.
Até o final de 2004, o presidente José Roberto Bernardes extinguiu a chamada verba
de representação, que funcionava como pagamento extra a quem ocupava o mais alto cargo na
presidência do Poder Legislativo.

A 15ª Legislatura
A Mesa Diretora do biênio 2005/2006 abriu os trabalhos da 15ª legislatura em 1°
de janeiro de 2005. Na eleição, José Roberto Bernardes permaneceu na presidência, com
Waldemar Ribeiro de Oliveira para vice-presidência, Alexandre de Almeida como 1° secretário
e Sebastião dos Reis Castro como 2° secretário.
Com 11 vereadores, a legislatura contou com representantes do PMDB, PL,
PR, PFL, PSDB, PSD, Partido Progressista (PP) e Partido Verde (PV). As sessões ordinárias
semanais passaram para o período noturno, a partir das 19h, a fim de incentivar a participação
popular. Para o Executivo, foram eleitos Ataíde Vilela e o vice Nelson Maia.
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Placa comemorativa da 15ª legislatura

Em janeiro, o Ministério Público entrou com ação judicial pedindo a anulação do
concurso público promovido pela Câmara no final de 2004 iniciando, assim, uma batalha
judicial que se arrastou pelos próximos anos, envolvendo o Legislativo e os aprovados no
certame.
No plenário, a oposição iniciou o ano criticando o prefeito eleito Ataíde Vilela.
Resultado disso foi que, em maio, a Câmara recebeu denúncia formal do Ministério Público
Estadual contra o chefe do Executivo, aprovada por unanimidade de votos e com pedido de
transparência por parte da Casa, de acordo com registro de atas.
A Câmara formou uma Comissão Processante a fim de apurar supostas infrações
político-administrativas cometidas na administração de Ataíde Vilela. A oposição pediu para
que o PR, partido do presidente da Casa e da situação, fosse imparcial na apuração. Porém, por
9 votos contra 1, os vereadores arquivaram as denúncias.
Nesse período, a Câmara aprovou PL que batizou o prédio da prefeitura de Passos de
José Pereira dos Reis, homenageando o ex- presidente do Legislativo e prefeito da cidade nos
anos 1960.
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O Custeio de Iluminação Pública (CIP) deixou de ser cobrada do consumidor em maio,
depois dos vereadores aprovarem PL do Executivo que extinguia a cobrança. A apreciação na
Casa foi rápida, em cerca de um mês.
Em meados de maio, os vereadores ainda aprovaram a devolução antecipada de R$ 130
mil para o Executivo, das sobras orçamentárias do Poder Legislativo relativas a 2004, quando
já havia sido devolvido para a prefeitura cerca de R$ 900 mil. A maior parte do dinheiro foi
para o Hospital Otto Krakauer.
Dentre os assuntos debatidos na tribuna, estavam a solicitação da construção do trevo
entre a rodovia MG-050 e avenida Arlindo Figueiredo e uma área para instalação da indústria
moveleira de Passos, em expansão à época.
Na apreciação e votação de PLs do Executivo em outubro, a Câmara liberou matérias
que beneficiaram o Judiciário, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil, seja
locando imóveis ou doando áreas, onde seria construída a Praça do Judiciário em Passos. Já
em novembro, houve aprovação para doar área do patrimônio municipal para a sede da Justiça
do Trabalho.

Procon Câmara
A criação do Procon Câmara tornou-se uma grande conquista do Legislativo em
2005, num projeto da Mesa Diretora aceito por unanimidade no plenário. O órgão funcionaria
como orientador nas relações de consumo, oferecendo serviços gratuitos de defesa e orientação
ao consumidor.
O Procon Câmara iniciou as atividades em 2005, mas a inauguração oficial só ocorreu
no segundo semestre do ano seguinte.
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Arquivo CMP

Mesa Diretora responsável por implantar o Procon Câmara (esq. p/ dir.): vice-presidente Waldemar Ribeiro,
presidente José Roberto Bernardes, secretários Alexandre Almeida e Sebastião Castro

Placa de inauguração do Procon Câmara, que recebeu
nome de José Crisóstomo de Castro

Procon Câmara ganhou espaço especial para suas atividades
em 2005, orientando população nas relações de consumo
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Mudanças internas
O ano de 2005 trouxe mudanças no funcionamento interno do Legislativo passense,
estabelecendo padrões para o uso da Casa, tanto para vereadores e servidores, como a população
em geral. Na legislatura, a Mesa Diretora ainda fixou, em Resolução, os valores de diárias para
os vereadores e servidores. Também determinou-se o procedimento mais adequado para os
pedidos das referidas diárias.
Outra novidade se estabeleceu com a aceitação por parte dos vereadores de alterações
em Resolução de 2003. A partir de então, todo vereador, em exercício de mandato, contaria
com um assistente parlamentar a seu serviço na Casa. Num outro momento, alteraram-se
dispositivos sobre a reorganização da estrutura administrativa, criando e extinguindo cargos.
O acesso e permanência em espaços do prédio, incluindo em gabinetes parlamentares e
nas salas das secretarias, também foram estabelecidos em Resolução, além da regulamentação
no uso de bens, materiais e equipamentos públicos de propriedade do Legislativo.
Entretanto, uma das maiores vitórias da Casa foi aprovação do projeto que estabeleceu
normas e procedimentos disciplinares à ética e ao decoro parlamentar. Com a Resolução,
definiram-se os procedimentos disciplinares na atuação do vereador passense, o qual poderia
sofrer penalidades de acordo com o Regimento Interno. Por unanimidade, criou-se a Comissão
e Formação de Ética e Decoro Parlamentar.
Outra Resolução deste período estabeleceu normas para empréstimo do plenário, e
demais dependências da Câmara, que ficou submetido ao presidente da Mesa Diretora. O
prédio poderia ser emprestado, sem custos, a partidos políticos, entidades civis, associações,
cooperativas, sindicatos, entidades de classe, dentre outras instituições, para a realização de
eventos sem fins lucrativos.
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Avenida onde fica sede da Câmara ganhou novo nome em novembro de 2005,
passando a se chamar Paulo Esper Pimenta

No início de 2006, a Casa apoiou PL do Executivo para criação da Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil (Comdec), que atuaria em desastres, emergências e estado de
calamidade pública. Em mais uma alteração no Regimento Interno da Casa, ficou determinado
que o vereador poderia atuar em até três comissões permanentes como membro efetivo.
Em março, foram instaladas duas CPIs: uma para apurar o desaparecimento de um
notebook pertencente à Câmara e a outra, supostas irregularidades administrativas na Fesp. Os
relatórios finais das duas comissões saíram em outubro.
Na CPI do Notebook, os vereadores acompanharam o relatório e votaram pelo
arquivamento da denúncia, pois não foram encontrados elementos legais que responsabilizariam
alguém pelo sumiço do aparelho. O presidente da Casa, José Roberto Bernardes, acusado
de suposto envolvimento no caso, se manifestou no plenário afirmando haver perseguição
política do seu mandato.
Depois de mais de 180 dias de investigações, a CPI da Fesp averiguou a relação de
um grupo de pessoas da fundação envolvido em supostos desvios de recursos recebidos pelo
governo federal, destinados para o Ambulatório Escola. No relatório final, a CPI pediu o
afastamento do membro do Conselho Curador e de prestadores de serviço, até a conclusão do
processo movido pelo Ministério Público.
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Neste ano, novas denúncias chegaram à Casa junto com pedidos dos vereadores para
constituir CPIs a fim de apurar os gastos da Câmara e averiguar as supostas denúncias do
prestador de serviços Antonio Claret, o qual acusava o Legislativo de irregularidades em
pagamentos e de interferência na contratação de funcionários.
Encabeçado pela oposição, o pedido da CPI Claret foi lido na sessão ordinária de 26
de junho, com uma emenda modificativa para ampliar o alvo de investigação por todo período
em que a empresa também prestou serviços ao Executivo. O caso Claret originou diversas
manifestações populares, levando muitas pessoas ao plenário e nas sessões naquele ano. Os
ex-empregados de Antonio Claret também manifestaram apoio às investigações na Câmara.
Devido aos acontecimentos, a imagem da Câmara ficou com certo desgaste na imprensa
e frente à opinião pública, fato que embasou vários discursos no plenário e estão registrados
em atas. O pedido de transparência do Poder Legislativo foi muito falado na Casa e fora dela.
Na legislatura, os vereadores usaram a tribuna para discursar sobre decoro e ética
parlamentar, conhecimento sobre o Regimento Interno e o desgaste do Legislativo. Muitos
debates acabaram em acusações entre vereadores, principalmente do PMDB, PV, PSDB e PR.
Arquivo CMP

CD com leis municipais que a Câmara produziu em 2006
e distribuiu a várias instituições de Passos

No segundo semestre de 2006, os vereadores aprovaram várias matérias para alterações
no Plano Diretor e nos Códigos de Obras e Posturas do Município, atualizando leis antigas.
Com o intuito de preservar o meio ambiente, outro projeto originário no Legislativo instituiu a
catalogação e registro de proteção e conservação das nascentes existentes no município.
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Durante o ano, foram autorizadas várias aberturas de crédito no orçamento da prefeitura
direcionadas para educação. Da ajuda a entidades, a Casa aprovou PL de doação de terreno
para Ameg e incentivo a algumas empresas para geração de empregos na cidade.
Dos projetos enviados pelo Executivo aceitos no legislativo, merecem destaque os de
relação de consumo, como a criação da Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Procon) e
o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor.
Aos 20 de dezembro de 2006, elegeu-se nova Mesa Diretora para o biênio 2007/2008,
com Nivaldo Oliveira de Souza como presidente, Renato Barbosa Andrade como vicepresidente, Sebastião do Reis Castro como 1° secretário e Waldemar Ribeiro de Oliveira como
2° secretário.
A primeira reunião ordinária de 2007 data de 5 de fevereiro, com expediente bem
cheio. No entanto, os edis tiveram que trabalhar em janeiro para apreciar PL do Executivo
que autorizava o município a outorgar a exploração dos serviços de administração do novo
terminal rodoviário pelo período de 25 anos. A rodoviária seria inaugurada no Dia da Cidade,
14 de maio, na avenida Arlindo Figueiredo, com a participação do governador Aécio Neves,
que recebeu título de cidadão passense da Câmara na ocasião.

Arquivo CMP

Presidente Nivaldo de Souza discursa durante visita do
governador Aécio Neves (ao fundo) na inauguração da rodoviária
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Neste mês, a Casa também alterou lei de 2006, criando um novo cargo no seu quadro
de funcionários, o de secretário de apoio jurídico, vinculado à Mesa Diretora.
Outro projeto do Executivo aprovado no início do ano garantiu doação de área na MG050 à Casmil, que implantaria nova unidade industrial. Já em abril, o Legislativo concordou
com PL do Executivo para repasse de R$ 80 mil à restauração da Capelinha Centenária de
Nossa Senhora da Penha, tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Passos, num
convênio assinado entre prefeitura e a mitra diocesana de Guaxupé. A capela recebeu mais
recursos públicos de R$ 150 mil no ano seguinte.
Dois vereadores que integravam a CPI Claret, que investigava denúncias feitas pelo
ex-prestador de serviço à Câmara, foram afastados da comissão em setembro, por serem
considerados suspeitos de interferência no processo de investigação. Para afastálos, a Casa
seguiu todo rito previsto no caso de suspeição, como informam as atas. Na votação pelo
afastamento, os edis considerados suspeitos receberam 6 votos contra 5. Por fim, a CPI Claret
acabou arquivada.

Operações policiais
Setembro continuou trazendo surpresas em Passos, quando foi realizada pelo Ministério
Público a Operação Caminhada, que investigava a prefeitura de Passos e a Câmara Municipal,
sendo apreendidos materiais nos prédios dos dois poderes. O fato gerou muitos debates na
sessão de 24 de setembro, com vereadores criticando a ação dos promotores e informações
divulgadas na imprensa.
Um vereador foi preso na operação judicial, José Roberto Bernardes, ex-presidente da
Câmara. Depois do ocorrido, ele se explicou no plenário, afirmando que a prisão ocorreu por
ele possuir munições antigas da Guerra do Paraguai, como ficou registrado em ata.
No mês seguinte, nova ação do Ministério Público surpreendeu a cidade com a Operação
Ouro Branco, que investigava a fraude no leite da Casmil, notícia de repercussão nacional. Na
Câmara, os vereadores se mostraram preocupados com os pequenos produtores e a imagem
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negativa da cooperativa no país. Os edis saíram em defesa da Casmil, com a maioria deles se
posicionando contra a interdição efetuada pela Justiça.
Levando à frente os trabalhos legislativos, Resolução aprovada em 16 de novembro
regulamentou o procedimento das documentações oficiais da Câmara, na forma de atas e
gravações. Durante todo ano, vários projetos de lei do Executivo enviados ao Legislativo
solicitaram abertura de créditos adicionais no orçamento de 2007, para atender diversos setores
da administração.

Informativo da Câmara publicado
em 2007, divulgando trabalhos dos
vereadores e leis aprovadas

A legislatura abriu o ano de 2008 com a presidência anunciando mudanças
administrativas, principalmente para gerar economias ao Legislativo, como a instalação de
um novo transformador de energia elétrica, alimentador de todo prédio da sede.
Projetos de Lei solicitando crédito adicional especial no orçamento chegaram à Casa
nos primeiros meses do ano. Atendendo ao Executivo, os vereadores autorizaram repasse à
Santa Casa de Misericórdia de Passos como forma de incentivo ao Pró-Hosp, Programa de
Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG. Outro crédito especial
garantiu a implantação do Pronto Socorro, enquanto as cirurgias eletivas estiveram em pauta
em muitos debates no plenário.

211

A construção da ETE, durante a administração de Ataíde Vilela, tomou conta das
sessões da Câmara nos meses de agosto e setembro. Conforme as atas, a oposição já criticava
no expediente o suposto desvio de verbas na obra, a qual superava o valor do orçamento inicial
e previa o tratamento de apenas 40% do esgoto do município. Por isso, pressionou-se pela
realização de audiência pública na Casa em setembro.
Nesse meio tempo, um grupo de quatro vereadores do PV, PMDB, PP e Democratas
(DEM) solicitou a instalação de uma CPI para apurar supostas irregularidades na ETE. Mas no
dia 15 de setembro, a Casa colocou em votação parecer jurídico contrário à CPI, sendo assim
redigida na ata: “o requerimento de CPI não preenchia os requisitos formais necessários para
instalação de uma Comissão de Inquérito porque não apontou os indícios de irregularidades
a serem eventualmente apuradas pelo Poder Legislativo, não podendo uma comissão
parlamentar ser instalada tão somente com base em notícia jornalística”.
O material de prova era uma reportagem divulgada na imprensa local. Em votação no
plenário, a Casa optou pelo arquivamento do requerimento por 6 votos contra 5. Nas reuniões
seguintes, a oposição também criticou, em demasia, a falta do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) em Passos, apontando para uma falha da administração por não implantar
o programa federal definitivamente.
Com a vitória de José Hernani Silveira frente à Ataíde Vilela nas urnas em outubro,
houve uma movimentação da oposição a Hernani no Legislativo, questionando as contas
rejeitadas em 1996 no Tribunal de Contas do Estado. No início de novembro, o presidente
Nivaldo de Souza informou no plenário que a Câmara de Passos havia sido notificada, por meio
de liminar, que estava suspenso o reexame das contas de 1996. Conforme ele, o Legislativo
não seria omisso e iria se defender perante a Justiça.
Em outubro de 2008, também saiu a primeira sentença da Comarca de Passos sobre o
polêmico concurso público de 2004, declarando sua nulidade. Os envolvidos apresentaram
recursos, levando a decisão para a segunda instância, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Aos 18 de dezembro, o Legislativo homenageou três vereadores que atuaram em épocas
diferentes na história da Câmara de Passos. A partir deste dia, o plenário da Casa passou a se
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chamar Deputado Neif Jabur pela sua trajetória política, começando como vereador em Passos
e depois eleito deputado estadual e federal.
Já o prédio da Câmara foi batizado de Waldemar Ribeiro de Oliveira, que também
presidiu a Casa e já havia anunciado que este seria seu último mandato de vereador depois de
trabalhar por 42 anos na vida pública. Neste dia, o Legislativo ainda inaugurou a Galeria de
Presidentes na sua sede, com a foto de todos os edis que dirigiram a Casa desde 1948.

Plenário foi batizado de Neif Jabur em dezembro de 2008, numa
homenagem pela trajetória do político passense

Quadro de homenagem a Waldemar Ribeiro, que
nomeou o prédio da Câmara pelos mandatos na Casa

Galeria de Presidentes da Câmara foi reinaugurada, com espaço de destaque no plenário

213

Neste ano, também tornou-se obrigatória a execução do Hino de Passos nas solenidades
oficiais do Legislativo, conforme Resolução bem aceita pelos edis.
No final do ano, os vereadores encaminharam diversos projetos para as comissões
permanentes e aprovaram matérias de várias ordens, incluindo benefícios para manutenção de
empresas no município. Mais uma vez, o Executivo pediu, e o Legislativo autorizou, abertura
de crédito especial para pagamento de dívida contratual do Saae.
Em 2008, a imprensa local recebeu muitas críticas no plenário. Alguns vereadores
atacaram verbalmente jornalistas e solicitaram imparcialidade na divulgação dos fatos,
enquanto outros defenderam e enalteceram a liberdade de imprensa.

A 16ª legislatura
Com a entrada da 16ª legislatura, a eleição da nova Mesa Diretora ocorreu em 1º de
janeiro de 2009, mantendo o presidente anterior, Nivaldo Oliveira de Souza, sendo o cargo de
vice-presidente ocupado por Cláudio Antonio Felix de Oliveira, o de 1º secretário por Antonio
Donizete de Mendonça e o 2º secretário, Luis Carlos do Souto Júnior. Essa composição ficou à
frente do Legislativo no biênio 2009/2010. Foram eleitos 13 vereadores das legendas do PTB,
PR, PSD, PMDB, PSDB, PSB, PP e DEM.
A 16ª legislatura reelegeu cinco vereadores, em relação ao mandato anterior, trazendo
novos nomes para o Legislativo. A mulher conseguiu manter sua representatividade com a
eleição de uma vereadora. As últimas eleições elegeram o prefeito José Hernani da Silveira e
o vice Cóssimo Baltazar de Freitas.
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Placa comemorativa do primeiro biênio da 16ª legislatura

No início do ano, a oposição já se mostrou disposta a criticar e denunciar a administração,
essencialmente nos contratos com prestadores de serviço. Muitos dos vereadores frisaram em
várias sessões que a função do edil era justamente a de fiscalizar as ações do Poder Executivo.
Os temas levantados nas sessões iniciais foram o fechamento da agência da Polícia
Federal na cidade; atraso na implantação do Samu; falta de cirurgias eletivas; grandes filas no
Pronto Socorro e a cobrança de inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
De início, a Casa aprovou projeto de importância para a região, autorizando demolição
de obra pública no Porto de Passos para viabilizar a construção da ponte que ligaria Passos a
São João Batista do Glória, num projeto do governo estadual. Este era o primeiro passo para
concretizar o sonho dos moradores das duas cidades, que atravessavam o Rio Grande por balsa
há décadas.
Assunto que deixava a população apreensiva e constou das atas era o aumento da
violência, o que levou à realização de audiência pública em fevereiro para discutir, novamente,
a construção da casa de abrigo para menores na cidade. Alguns edis também defenderam a
implantação de Área Integrada de Segurança Pública (Aisp) no município.
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A Mesa Diretora apresentou matéria para doar o transformador da Câmara ao Hospital
Regional do Câncer, em construção pela Santa Casa de Passos, aprovada em plenário. A Casa
também permitiu abertura de crédito especial para implantação e manutenção do Centro de
Referência da Saúde do Trabalhador (Cerest).
No expediente, vários vereadores denunciaram supostos desvios de verbas no Núcleo
de Zoonoses e falavam sobre crescimento dos casos de dengue e a falta de remédios na rede
municipal de saúde.

Novidades no site
Em 2009, o site da Câmara apresentou diversas melhorias, ampliando a divulgação
dos trabalhos legislativos em sua página oficial na internet. Dentre as novidades, estava a
inclusão da Ordem do dia, que informava sobre todas as matérias a serem apreciadas na sessão
ordinária seguinte.
Outra novidade era a Rádio Câmara, a qual disponibilizava a gravação das sessões no
site. Em fase experimental, o serviço passava por ajustes para ser ampliado no futuro, pois a
Casa almejava transmitir as reuniões ao vivo pela internet.
Por várias vezes no ano, a abertura definitiva da UPA gerou discussões na Câmara.
Enquanto a oposição afirmava que a construção foi entregue pela administração anterior na
data estipulada, a situação não reconhecia tal feito e tinha dificuldades em inaugurar o espaço
por problemas no projeto e nas liberações governamentais e sanitárias. A liberação de crédito
adicional para implantação da UPA saiu só no final do ano, após aprovação de matéria na Casa.
Número insuficiente de médicos, grandes filas para atendimento e profissionais que
não cumpriam horário no Pronto Socorro se tornaram reclamações constantes nas sessões. E
só após aprovação na Câmara, Executivo instalou o Samu 192, atendendo a Regional Passos/
Piumhi.
Nas sessões ordinárias, muito se discutia sobre a condição das estradas rurais e
a preocupação com a usina açucareira, que se encontrava em crise financeira e era grande
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geradora de empregos. Vários temas geraram audiências públicas em 2009: relação FespUemg; núcleo de zoonoses; combate à dengue; reserva legal; trânsito e serviço de mototáxi.
Por iniciativa própria, a Câmara intermediou o atendimento dos beneficiários pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), com a maioria
dos vereadores passenses se deslocando a Belo Horizonte, no início de junho, para resolver a
questão.

Arquivo CMP
Arquivo CMP

Visita dos vereadores na diretoria do Ipsemg, em Belo Horizonte, para intermediar atendimento dos beneficiários na região

Agosto foi um mês em que muito se falou no plenário sobre a valorização do Poder
Legislativo e o trabalho do vereador. Os edis consentiram PL do Executivo que instituiu o
Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e autorizou operações de crédito com o Banco do
Brasil de R$ 3 milhões para aquisição de máquinas, veículos e equipamentos pesados no
Programa de Intervenção Viária (Provias).
Aos 17 de novembro, a Câmara aprovou, em segundo turno, a criação do Portal da
Transparência, no qual a prefeitura deveria divulgar pela internet todas suas despesas e contas
públicas. O projeto da Casa tramitava no plenário desde o início do ano.
No período, houve defesa política pela estadualização da Fesp e da conclusão da BR146, pedidos antigos que não saíam do expediente. Os vereadores ainda criticaram a construção
da ETE e da ETA.
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Pavimentação da rua ao lado da sede do Legislativo foi solicitação dos vereadores em 2009

Quase terminando o expediente anual, a Câmara votou positivamente pela
regulamentação das atividades de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por
motocicletas em Passos, conforme lei federal 12.900/2009. Assim, foram definitivamente
regularizados os serviços de mototáxi e motoentrega.
Na última reunião ordinária do ano, os vereadores aprovaram o Plano Plurianual e a
proposta orçamentária do município para 2010, com número recorde de 114 emendas ao projeto
original. A presidência conseguiu aprovar a devolução antecipada das sobras orçamentárias de
R$ 110 mil para a prefeitura, num acordo entre os dois poderes. Os valores seriam divididos
entre entidades assistenciais.

Capa do informativo publicado em dezembro
de 2009, com as leis aprovados no período
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Já em 2010, houve maior interesse do Legislativo pela situação do Frigorífico Municipal
(Frigom), considerada caótica pelos edis, pois a unidade corria o risco de fechar as portas. No
ano anterior, a Câmara havia aprovado a devolução do frigorífico para a prefeitura, pois o
órgão estava sob direção de uma cooperativa desde 2006. A solução do problema deu-se com
aprovação de projeto na Casa para concessão a uma empresa de frigoríficos.
Indicação do Executivo, os PLs relevantes aprovados no ano incluem obrigatoriedade de
elaboração e apresentação do estudo de impacto de vizinhança, visando melhor planejamento
urbano na área dos empreendimentos e loteamentos que se multiplicavam em Passos; criação
do Conselho Municipal de Esporte; e instituição do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social, alterando lei de 2009 sobre o Conselho Municipal de Habitação.
Já o Legislativo sugeriu e aprovou muitas matérias para beneficiar a educação e saúde,
como a implantação do programa oftalmológico para alunos da rede municipal de ensino;
garantia de vagas para crianças portadoras de necessidades especiais nas creches municipais;
regulamentação do atendimento prioritário na rede pública para criança, adolescente e pessoas
acima de 60 anos.
Três projetos originários e aprovados na Casa diziam respeito ao atendimento nas
agências bancárias, como no caso da proibição do uso de celular no interior dos bancos e
assentos para o público. Aumento da violência e crimes envolvendo menores, problemas de
segurança pública e a dengue tornaram-se temas recorrentes no plenário. Novamente, cogitouse investir na construção do abrigo para menores infratores.
Sempre apoiando a concretização da BR-146, a Câmara promoveu um encontro regional
sobre a rodovia, reunindo representantes de 20 municípios. Dias depois, o governo federal
anunciou a inclusão do trecho de Passos a Bom Jesus da Penha no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).
A construção do trevo na rodovia MG-050 com avenida Arlindo Figueiredo sempre
retornou ao plenário, assim como pedidos de incentivo aos projetos populares vinculados ao
programa federal Minha Casa, Minha Vida, lançado em 2009 pelo governo federal.
O Legislativo também discutiu a aprovação das contas do exercício de 1996 do então
prefeito José Hernani da Silveira, o que poderia influenciar no resultado das últimas eleições.
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A situação pedia aprovação da matéria, argumentando que o processo fora arquivado pelo
TCE-MG.
Em votação secreta e turno único, foram 7 votos a favor, 3 contrários e 1 em branco.
Como determina o Regimento Interno, eram necessários 2/3 dos votos, ou seja 8 votos, para
que o parecer do TCE-MG deixasse de prevalecer, fazendo com que o Projeto de Resolução
não tivesse quórum constitucional suficiente para aprovação. A presidência encaminhou a
matéria para os trâmites legais.
Antes do recesso de julho, em anuência ao PL do Executivo, a Câmara autorizou
doação de área no Distrito Industrial II para abrigar fábricas de móveis rústicos, participantes
do chamado Arranjo Produtivo Local (APLs).
Entre agosto e setembro, foi requerida e implantada CPI para apurar denúncia de
supostos desvios de recursos no Núcleo de Zoonoses de Passos, com quatro vereadores
da oposição à frente do pedido. Divulgado em dezembro, o relatório apontou “suspeita de
esquema criminoso e com incalculável prejuízo ao patrimônio público”, de acordo com as
atas. Aprovado, a Câmara enviou o parecer da CPI ao Ministério Público para adoção das
medidas legais.
De autoria da Mesa Diretora, em acordo de líderes, os vereadores revogaram Resolução
de 2006, no final de novembro, para corrigir falhas no processo eleitoral da escolha da Mesa
Diretora da Casa.
Em 2010, audiência pública debateu o potencial turístico da região. Os partidos da
situação anunciavam que a prefeitura preparava um novo tempo para área da antiga rodoviária,
antecipando que o local abrigaria o Restaurante Popular e haveria remodelação do Mercado
Municipal.
O pedido de crédito adicional ao orçamento pelo Executivo ocorreu durante todo ano,
com o Legislativo consentindo as aberturas para vários setores da administração, sendo a maior
delas de R$ 1 milhão, que incluiu a reforma e revitalização do Mercado Municipal. Incentivos
para manutenção de empresas passaram pelo crivo do Legislativo, sendo beneficiadas empresas
de bebidas, distribuidora de carnes e construtora.
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Elegeu-se a nova Mesa Diretora para o biênio 2011/2012 na sessão de 3de janeiro
de 2011, com os seguintes eleitos: Cenira de Fátima Gomes Macedo (presidente), Jeferson
Rodrigues Faria (vice-presidente), Luis Carlos do Souto Júnior (1° secretário) e Paulo
Francisco Rodrigues (2° secretário).
Depois de 49 anos, a Casa tinha uma mulher à frente de sua presidência, a professora
Cenira Macedo. O fato fez com que várias instituições da cidade e região enviassem
correspondências congratulando mais esta conquista feminina no Poder Legislativo de Passos.

Placa comemorativa do segundo biênio da
16ª legislatura

No expediente, os vereadores falaram sobre as condições das estradas rurais,
questionando o mau atendimento na saúde e o aumento assustador de crimes no município.
De acordo com as atas, a Câmara aprovou PL do Executivo para concessão de
implantação, instalação e operação do aterro sanitário em Passos, lei sancionada pelo prefeito
em janeiro de 2011. Assim, administração e Legislativo resolviam o problema da destinação
final dos resíduos sólidos no município, tema presente nas discussões no plenário desde a
década de 1980.
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Primeira transmissão via net
Data histórica para a Câmara de Passos ocorreu aos 21 de fevereiro de 2011, quando
se transmitiu a reunião ordinária ao vivo pela internet. Foi um marco para aquela que seria
a TV Câmara, para a qual havia um projeto de instalação pela web ainda naquele ano com
transmissão de todas sessões e principais eventos do Legislativo.
Tecnicamente, a transmissão pioneira foi considerada um sucesso. Até então, as
reuniões ao vivo haviam sido transmitidas somente via rádio.
A presidência da Casa promoveu reunião especial em março para discutir o crescimento
da criminalidade e segurança pública no município. Várias autoridades estiveram presentes
e a população lotou o plenário. Como resultado do encontro, formou-se uma Comissão de
Segurança para apontar ações emergenciais e conter o aumento de crimes. Ao longo do ano,
vários encontros foram realizados pelo Legislativo, debatendo a construção de uma casa para
menores infratores na região.
Arquivo CMP

Mesa Diretora e autoridades na reunião especial para debater sobre segurança pública no município
Arquivo CMP

Arquivo CMP

População lotou a Casa para debate, enquanto vereadores apontaram ações para minimizar onda de violência
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Em outras sessões, a Câmara também debateu sobre a importância da implantação do
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, o IFSul de
Minas, em Passos.
No dia 18 de abril, a Câmara teve nova eleição para o cargo de vice-presidente da
Mesa Diretora, pois o vereador Jeferson Rodrigues Faria havia renunciado ao cargo por
incompatibilidade da função com o exercício de sua profissão, a advocacia. Somente o vereador
Marcos Antonio Marques da Silva candidatou-se à vaga, sendo eleito para vice-presidência
com 7 votos a favor e 4 brancos e/ou abstenções.
O Legislativo votou e aderiu à proposta de emenda à LOM, implantando a chamada
Lei da Ficha Limpa, projeto de autoria da Casa com 10 votos favoráveis. Com a emenda,
ficou vedada a nomeação ou designação para os cargos considerados inelegíveis nos termos
da legislação estadual e federal.
Dentre os principais projetos originários no Legislativo no período, destacam-se a
proibição do uso de capacete, viseira ou similar no interior de instituições e no comércio,
visando evitar ação de bandidos e assaltos; regulamentação da venda de animais de pequeno
porte nos estabelecimentos comerciais e feiras livres.
Em junho, a Casa discutiu proposta de emenda à LOM a fim de aumentar para 17
o número de vagas da próxima legislatura. Polêmico, o assunto rendeu debates entre os
vereadores, com a opinião pública reprovando. Por isso, a Mesa Diretora retirou a proposição
da pauta.
Ao longo do ano, foram diversos os pedidos de crédito adicional especial ao orçamento
pela prefeitura, os quais foram autorizados pela Câmara, aparecendo os valores mais altos para
saúde, educação e administração, conforme indicam as atas.

Visita do governador à sede
Aos 19 de agosto de 2011, a Câmara de Passos recebeu a primeira visita de um
governador do Estado, Antonio Augusto Anastasia (PSDB), em sua sede própria, desde que
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foi inaugurada no ano 2000. O governador veio exclusivamente a Passos para participar da
entrega das escrituras da Cohab-MG, no programa Mutirão das Escrituras. Anastasia já havia
sido agraciado com o título de cidadão passense quando era vice-governador.
Arquivo CMP

Arquivo CMP

Governador Anastasia com a presidente Cenira Macedo
durante visita à sede

Convidados e autoridades durante visita do governador
Anastasia à sede da Câmara em 2011

Blocos parlamentares
Rachada, a Câmara dividiu-se em grupos, com a formação de blocos parlamentares.
Num primeiro momento, um bloco reuniu o PSB, DEM e PP, enquanto o outro PTB e PSDB.
As legendas do PR e PMDB não aderiram aos blocos.
A Casa chegou a receber, em setembro, pedido para formação de Comissão Processante,
de autoria conjunta da oposição e do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), para a cassação
do mandato do prefeito José Hernani. Mas, na votação de 19 de setembro, o requerimento teve
6 votos contrários e 5 favoráveis, não alcançando os 2/3 necessários conforme o Regimento
Interno do Legislativo.
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Devido a uma certa movimentação partidária e desfiliações, a composição da Câmara
mudou novamente em outubro. Um bloco reuniu vereadores do PTB, PSDB e PSD e o outro
as legendas do PP e PSB. O PMDB manteve sua bancada isolada, conforme as atas.
Em 2011, a Câmara de Passos instituiu mais duas novas honrarias: o Diploma de Honra
ao Mérito Expoente da Educação, concedido aos destaques no meio educacional, e o Diploma
de Excelência Empresarial, direcionado a empresários e gestores nas áreas econômica,
industrial, do comércio e serviços.
O Legislativo iniciou 2012 aprovando projeto do Executivo que instituiu o regime de
prestação de serviços de saúde para os profissionais de medicina e da odontologia, que atuavam
na rede pública. A matéria era de interesse geral, já que muito se discutiu nas legislaturas
anteriores sobre a forma de trabalho no Pronto Socorro, na UPA, nos ambulatórios e PSFs.
Em forma de suplementação orçamentária, a Casa autorizou o Executivo a repassar
recursos de R$ 50 mil para a Associação de Desenvolvimento Cultural Regional (Adesc
Regional) para o espetáculo teatral Paixão de Cristo, evento tradicional na Semana Santa.

Informativo sobre prestação de contas de março de 2012, no qual vereadores divulgaram obras aprovadas na Casa
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Na tribuna, os edis questionavam a nova ETA, que ainda não tinha sido inaugurada;
falta de infraestrutura da MG-050 e a necessidade de criação do Serviço de Inspeção Municipal
(SIM), lei aprovada no segundo semestre de 2012 a partir de PL do Executivo. A legislação
estabeleceu normas para registro, inspeção e fiscalização dos estabelecimentos que produzem
e comercializam produtos de origem animal.
Um assunto, no entanto, chamava mais atenção da população e autoridades locais:
o crescimento da violência, principalmente de homicídios. Sobre o tema, a Casa mantinha
fóruns de discussão sobre segurança pública. O plenário ficou cheio aos 28 de maio, quando
manifestantes protestaram em silêncio contra a onda de violência na cidade.
Ainda no primeiro semestre, a Câmara permitiu a doação de imóveis, de bem de uso e
de gozo público, com os devidos PLs do Executivo, à Receita Federal do Brasil e ao TRE-MG,
para expansão da Cidade Judiciária no Jardim Pinheiros.
Os vereadores também permitiram abertura de vários créditos adicionais ao orçamento
e a transferência de recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para entidades
assistenciais. A estadualização da Fesp voltou à pauta da Câmara em outubro, com as supostas
denúncias contra a direção da instituição que poderiam prejudicar o processo de encampação
pela Uemg. Diante da situação, a Casa se mobilizou em defesa da fundação.
O aumento da violência voltou ao debate na sessão de 19 de novembro, quando os edis
demonstraram maior preocupação com o tema. A ata registrou que em 2011 Passos contabilizou
46 homicídios, motivo pelo qual os vereadores defendiam a criação da Guarda Municipal. E,
finalmente, a Casa aprovou doação de área ao governo do Estado para a construção da casa de
recuperação de menores infratores no município.
Antes do encerramento de 2012, a Câmara liberou repasse de recursos estadual e
federal, no valor limite de R$ 10 milhões, para a Santa Casa de Passos, e ainda autorizou
devolução antecipada das sobras orçamentárias de R$ 180 mil para a prefeitura, conforme
registro de atas.
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A 17ª Legislatura
A instalação da 17ª legislatura aconteceu dia 1º de janeiro de 2013, assim como a
eleição da Mesa Diretora do biênio 2013/2014. A chapa vencedora contou com Luís Carlos do
Souto Júnior (presidente), João Batista de Resende (vice-presidente), Hilton Rosa da Silva (1º
secretário) e Isabel Aparecida Ribeiro (2º secretária).
A Câmara se formou com representantes do PSD, PR, DEM, PSDB, PMBD e PP. Pela
primeira vez, duas mulheres conseguiram se eleger para uma legislatura na Casa no total de 11
vereadores. No Executivo, assumiram o prefeito Ataíde Vilela e o vice Ademir José da Silva.

Placa comemorativa do primeiro biênio
da 17ª legislatura

Os discursos iniciais de fevereiro se voltaram para a área de saúde e a definitiva
estadualização da Fesp, que depois de várias décadas estava por se concretizar. Com plenário
lotado, a Casa promoveu audiência pública sobre a encampação numa noite de junho.
Em março, a Câmara já autorizou abertura de crédito especial ao orçamento de 2013,
solicitada pela prefeitura, no valor de R$ 1,3 milhão, para construção e implantação do
Restaurante Popular, com verba do Ministério do Desenvolvimento Social. O local escolhido: a
antiga rodoviária, na avenida Com. Francisco Avelino Maia. Um grupo de vereadores solicitou
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à presidência a formação de comissão temporária de representação para acompanhar as obras
do Restaurante Popular.
A Casa ainda autorizou matérias ao Plano Municipal de Saneamento, com recursos
da União de R$ 1,18 milhão, verba do PAC do governo federal, e operações de crédito de
R$ 5 milhões do Executivo com o BDMG. O valor seria destinado, como informa a ata,
ao financiamento de projetos de construção, ampliação e reforma da sede administrativa do
município, junto ao Programa BDMG Cidades.

Sessões no período vespertino
A Mesa Diretora mudou o horário das sessões ordinárias para o período vespertino
em abril, voltando para às 14h de segunda-feira, revogando artigo da Resolução de 2005,
que determinava reuniões à noite. Mas o novo horário regimental iniciaria em agosto, pois a
mudança passaria a vigorar no prazo de 90 dias.
Outra alteração atualizou a distribuição de avulsos e a apreciação de proposições por
meio eletrônico, começando a modernizar as ações legislativas.

Apreciação de proposições por meio eletrônico iniciou em 2013,
modernizando procedimentos na Casa
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A Câmara também ajudou vários eventos realizados em Passos em 2013, autorizando o
Executivo a transferir recursos ao Sindicato dos Produtores Rurais, que promoveu a Sinagro,
e ao Motoclube Esquadrão, organizador do Encontro Nacional dos Motociclistas.
Em outras audiências públicas promovidas pela Câmara no primeiro semestre, foram
debatidos sobre a LDO e o credenciamento da Unidade de Cardiologia da Santa Casa ao SUS.

Vereadores e convidados na audiência pública pelo credenciamento da Unidade
de Cardiologia pelo SUS

Vereadores e população lotaram plenário para acompanhar discussão sobre credenciamento pelo SUS

Em agosto, foi lido em plenário o ofício da presidência enviado ao governador Antonio
Anastasia para tratar do Decreto de absorção da Fesp pela Uemg.
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Instalação do sistema eletrônico
Em 2013, a presidência investiu em modernidades, como a instalação do sistema
eletrônico, que informatizou os trabalhos da Mesa Diretora e dos vereadores. Na sessão de 2
de setembro, o plenário já contava com painel eletrônico nas votações.
A novidade aposentou o sistema de votação nominal ou por cédulas, que vigorou em
toda história do Legislativo. Na época, o presidente informou que o painel eletrônico integrava
um grande projeto de modernização, acompanhando as novas tecnologias e, ao mesmo tempo,
garantindo transparência no trabalho e atividades da Câmara.
Outras melhorias do ano incluíram reforma do prédio com o novo plenarinho,
remodelação do plenário, aquisição de tablets para os vereadores e lançamento do novo site
da Câmara na internet.
Arquivo CMP

Mesa Diretora inaugurou painel eletrônico de votações em sessão
ordinária em setembro de 2013

No plenário, foram citadas a mobilização pela pavimentação da BR-146; movimento
em defesa das Apaes; e diversos pedidos de instalação de academias ao ar livre nos bairros.
Em tramitação, estava o projeto de novos valores do IPTU, assunto que fez a Casa promover
audiência pública e realizar diversas reuniões para aperfeiçoar o programa e não onerar o
contribuinte. Foi aprovado com cinco emendas.
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A Mesa Diretora também esteve à frente das negociações com o Estado para escolha do
local que abrigaria a casa de recuperação de menores infratores. Na visita técnica da Secretaria
de Estado de Defesa Social, a E.E. Neca Quirino, no bairro Belo Horizonte, era um dos
possíveis lugares escolhidos, enquanto a Câmara apresentou como alternativa um imóvel rural
a 3km da cidade.

Arquivo CMP

Vereadores e autoridades debateram no plenarinho situação
da segurança pública na cidade

Vereadores na Secretaria de Estado de Segurança Pública, em
Belo Horizonte, discutiram sobre Casa do Menor em Passos

Entre novembro e dezembro, os vereadores ainda apoiaram PLs para criação do Fundo
Municipal de Turismo; alteração da zona de expansão urbana do município; e o favorecimento
à microempresa, à empresa de pequeno porte e ao Microempreendedor Individual (MEI).
A adesão de Passos ao Programa Mais Médicos, do governo federal, ficou garantida em
reunião extraordinária de 6 de novembro, quando a Casa aprovou, por unanimidade, projeto
do Executivo que visava abertura de crédito adicional especial ao orçamento.
No final de 2013, os edis avaliaram e aprovaram Projetos de Resolução para batizar
espaços dentro da Casa.
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Novo plenarinho foi totalmente reformulado em 2013 e ganhou nome de Jairo Roberto
da Silva (no detalhe)

Galeria dos Presidentes, batizada de Ademir José da Silva (no detalhe), foi reinaugurada
reintegrando os últimos presidentes da Casa

Mais uma honraria foi instituída no Legislativo em 2013, com o Troféu João Clímaco
Stockler (Cuca), para homenagear atletas de destaque no município. Durante o recesso de
janeiro de 2014, a ata informa que a presidência repassou para a prefeitura R$ 111 mil das
sobras orçamentárias do ano anterior, beneficiando a Santa Casa de Passos.
Durante todo 2014, os vereadores discutiram e aprovaram PLs do Executivo que
previam créditos adicionais e especiais ao orçamento financeiro, incluindo benefício à Apac e
à criação do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) na rede municipal de ensino de
Passos.
Naquele momento, Passos vivia aumento nos casos de dengue, tema discutido
insistentemente na Casa. Ainda na área de saúde, vereadores aprovaram, em regime de
urgência, matéria para instalação de uma faculdade de medicina na cidade.
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Memorial da Câmara
Entre março e abril, a Casa ganhou mais melhorias: ampliação e revitalização da
Biblioteca e a criação do Memorial da Câmara, o qual seria destinado a amealhar, conservar
e preservar o patrimônio histórico do Legislativo passense. Proposto pela Mesa Diretora, o
espaço iria expor imagens, documentos e outras peças importantes da história da instituição.

Vereadores e convidados em audiência pública em 2014 sobre acesso da rodoviaMG-050 e
avenida Arlindo Figueiredo

O fim do voto secreto
Porém, um grande marco nos processos legislativos da Câmara de Passos em 2014
ocorreu aos 23 de junho, quando a 17ª legislatura aceitou a proposta de emenda ao Regimento
Interno visando abolir o voto secreto nas votações em plenário.
De autoria da Mesa Diretora, o Projeto de Resolução alterou artigos de 1994 e, quando
em votação, recebeu 10 votos favoráveis, deixando mais abertas as avaliações e eleições no
plenário.
Após esse processo, a Casa votou na sessão de 17 de novembro pela mudança na eleição
da Mesa Diretora. Por unanimidade, a votação também passou a ser eletrônica, com voto aberto
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e pelo painel eletrônico. Com estes dois atos, a Câmara de Passos democratizou ainda mais seus
procedimentos, acompanhando as mudanças tecnológicas das grandes assembleias nacionais.
No início do segundo semestre, a Casa demonstrou mais uma vez sua autonomia ao
derrubar o veto do prefeito Ataíde Vilela no projeto proposto pela Câmara, e aprovado em
junho, que autorizava a administração disponibilizar medicamentos prescritos em consultas
realizadas na UPA. Em votação, o veto foi derrubado por 10 votos.
Nos discursos, os vereadores cobravam da prefeitura a solução de problemas cotidianos,
como funcionamento do SIM; operação tapa-buracos nos bairros; atendimento médico nas
comunidades rurais e reestruturação do canil, além das obras federais na BR-146. Porém, uma
das grandes preocupações do ano foi falta de água devido à crise hídrica no país.
Nas sessões de setembro, aprovaram PLs do Executivo sobre o Sistema Municipal
de Cultura e instituição de sete cargos de assessores na administração, matéria considerada
polêmica, mas aceita por 6 votos favoráveis e 4 contrários.
A Câmara ficou autorizada a antecipar a devolução das sobras orçamentárias de 2014
ao Executivo, quando o valor chegou a R$ 150 mil. Desses, R$ 100 mil foram direcionados
para abater dívidas da prefeitura com a Santa Casa, de acordo com as atas.

Título ao governador
Pela primeira vez na história, um governador do Estado de Minas Gerais esteve na sede
da Câmara de Passos para receber o título de cidadão passense. No dia 23 de setembro de 2014,
Alberto Pinto Coelho foi o grande homenageado da Casa. Em outras ocasiões, governadores
foram homenageados com a honraria em cerimônias fora da sede do Legislativo.
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Arquivo CMP

Membros da Mesa Diretora e autoridades com o governador de Minas Gerais,
Alberto Pinto Coelho (ao centro)

Encampação da Fesp pela Uemg
No grande expediente de 3 de novembro, os vereadores estavam concentrados no evento
de encampação da Fesp pela Uemg. O presidente ressaltou, em ata, a postura sempre atuante da
Câmara nas últimas décadas frente à campanha pela estadualização da fundação e que o sonho
agora se tornava realidade.
Mesmo com as atenções voltadas para este acontecimento importante para a cidade e
região, nesta reunião os vereadores foram favoráveis, por unanimidade, ao PL do Executivo
que autorizou a exploração dos serviços de administração e distribuição de refeições diárias do
Restaurante Popular Antonio Pedro Patti.

Autoridades no evento de estadualização da Fesp pela Uemg, incluindo presidência da Câmara
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Descerramento da placa de estadualização da Fesp, tema muito discutido nas
legislaturas da Câmara

Reconhecimento
O reconhecimento dos trabalhos legislativos em prol da saúde ao longo de sua história
veio com a entrega da medalha comemorativa dos 150 anos da Santa Casa de Misericórdia
de Passos em 2014, sendo concedida a todos vereadores da 17ª legislatura. Representantes da
Irmandade de Santa Casa entregaram as medalhas na sessão ordinária de 17 de novembro,
reconhecendo parceria da Câmara desde o século 19.

Representantes da Câmara homenagearam os 150 anos de fundação da Santa Casa
com placa comemorativa
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Arquivo CMP

Todos vereadores da 17ª legislatura receberam medalha comemorativa dos 150 anos da Santa Casa

Dezembro fechou o ano com várias aprovações de leis: reestruturação da Secretaria
Municipal de Planejamento; normas para conter proliferação da dengue; e criação da Política
Municipal de Turismo. Projeto proposta na Casa criou o programa de conservação e uso
racional da água no município.
Em dezembro de 2014, os vereadores passenses começaram a receber, pela primeira
vez na história da Câmara, o subsídio do décimo terceiro salário, pois foi considerado
constitucional.
A Câmara elegeu uma nova Mesa Diretora para o biênio 2015/2016 aos 16 de dezembro
de 2014. Num consenso partidário, foram eleitos João Batista Resende (presidente), Hilton
Silva (vice-presidente), Alex de Paula Bueno (1º secretário) e Iran Parreira de Oliveira (2º
secretário). A eleição representou a primeira sem disputa na Casa nos últimos anos e marcou a
estreia do sistema aberto de votação pelo painel eletrônico para a Mesa Diretora.
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Placa comemorativa do segundo biênio da 17ª legislatura

Nas primeiras sessões de 2015, o aumento da criminalidade voltou ao plenário, o que
obrigou a Câmara promover mais uma audiência pública sobre segurança e criar uma Comissão
de Segurança Pública da Casa. Eles também enviaram requerimentos para autoridades do
Estado reivindicando prioridade à causa e indicaram a escolha de outro imóvel para a casa do
menor infrator.
Arquivo CMP

Lideranças convidadas pela Câmara para participar de audiência pública, que levantou
propostas para a segurança na cidade
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Dos PLs aprovados, destaca-se a instituição do estacionamento rotativo remunerado
nas ruas de Passos que, apesar de unânime, causou certa polêmica. Nos trabalhos de abril, os
vereadores solicitaram audiência pública para discutir a criação da Secretaria Municipal de
Esportes, bem como a interdição do Estádio Starling Soares e de quadras, ginásios e campos
precários para a prática de esportes na cidade.
Em meados de maio, a Casa arquivou denúncia do Sempre contra o prefeito Ataíde
Vilela, sendo esta rejeitada por 8 votos contrários contra 3 favoráveis. O sindicato pedia
cassação do prefeito pelo não-cumprimento da lei municipal de repasse mensal da cesta básica
aos servidores da prefeitura, os quais já estavam sem o benefício há cerca de dois anos.

Centro Digital de Pesquisas
A Casa aprovou, em maio, a criação do Centro Digital de Pesquisas, voltado para
servidores do Legislativo e estudantes, oferecendo acesso a computadores e à internet gratuita.
Na verdade, houve revitalização da Biblioteca do Legislativo, adequando o espaço às inovações
tecnológicas.
No plenário, a administração foi criticada pela oposição, sendo que muitas das vezes
discutiu-se a relação de respeito entre Executivo e Legislativo. Comentava-se que as leis
aprovadas pela Casa não estavam sendo executadas pelo prefeito.
No primeiro semestre de 2015, a Casa propôs leis de relevância para alteração na LOM,
como a Lei da Ficha Limpa, que regulamentou e estabeleceu hipóteses de impedimentos para
nomeação, contratação ou designação de ocupantes de cargos públicos no município. Outra
proposição de lei dispôs sobre a formação da Comissão de Transição, quando da mudança de
prefeitos na prefeitura.
Agosto começou com a instalação de CPI para investigar supostas irregularidades
no pagamento de horas extras a servidores da prefeitura. Os edis criticaram o prefeito, que
reclamava não possuir recursos em caixa, mas gastava boas quantias em horas extras, como
registraram as atas.
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Neste mês, a Casa aderiu ao PL do Executivo que autorizou transferência de imóvel
para o Estado para uso da delegacia da Polícia Civil. Dos requerimentos levados ao plenário
em 2015, estavam os problemas de infraestrutura dos bairros, como falta de iluminação pública
e asfalto, e sinalização na rodovia MG-050, administrada pela Concessionária Nascentes das
Gerais.

Criação do CAC
Aos 24 de agosto de 2015, Projeto de Resolução da Mesa Diretora, aprovado por
unanimidade, criou o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), que foi batizado de José
Lemos Maia. Outro projeto da Mesa Diretora deu nome de José Eustáquio de Nascimento ao
Memorial da Câmara no final de setembro.
No plenário, as críticas à administração aumentavam, já que a prefeitura se dizia
endividada e enviava muitos projetos para abertura de crédito especial. A Casa aprovou
duas matérias nesse período: uma disciplinou a Guarda Municipal e a outra alterou a
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Planejamento, criando novas unidades
administrativas, atribuições e cargos. Em outra aprovação, o Legislativo autorizou o município
a contratar com o BDMG R$ 2 milhões em operações de crédito para pavimentação de ruas.
Até o final de 2015, a Câmara derrubou veto do prefeito em relação às proposições
de leis aprovadas e que beneficiavam motototaxistas. Por outro lado, autorizou a criação dos
Conselhos do Esporte e da Gestão das Águas do Ribeirão Bocaina.
No retorno aos trabalhos em 2016, a situação do aterro sanitário foi criticada pelos
vereadores no expediente, sendo que em março aprovou-se PL do Executivo para nova operação
de crédito de R$ 5 milhões com o BDMG a fim de regularizar o problema. Em tramitação,
muito se questionou sobre como a matéria chegou à Casa e o alto valor do empréstimo.
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Inaugurações
A Câmara promoveu a inauguração de dois espaços em março de 2016: o Centro de
Atendimento ao Cidadão (CAC) José Lemos Maia e o Memorial da Câmara José Eustáquio do
Nascimento. O Memorial, instalado próximo à entrada do plenário, objetiva resgatar a história
do Legislativo por meio de documentos, fotos e outras peças. Em seu acervo, estão atas e leis
antigas desde a instalação da Câmara, fotografias e recortes de jornais envolvendo o nome do
Legislativo.
Arquivo CMP

Arquivo CMP

Vereadores e familiares do homenageado durante inauguração do
CAC José Lemos Maia

Inaugurado, o CAC oferece serviços gratuitos à
população na recepção da Câmara

Arquivo CMP

Inauguração do Memorial, batizado de José Eustáquio do Nascimento (no detalhe), criado para
salvaguardar memória do Legislativo
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Vereadores e convidados durante a inauguração do Memorial, que fica próximo à entrada
do plenário

No grande expediente, alguns vereadores repercutiram a votação do impeachment
da presidenta Dilma Rousseff (PT) na Câmara dos Deputados. Os edis ainda cobraram uma
política municipal voltada para os produtores rurais, destacando a falta de infraestrutura das
estradas e sem esquecer do poder do agronegócio na economia regional e nacional.
Na discussão de PLs do Executivo, a Casa aprovou a venda de imóveis da prefeitura,
alterando lei de 2015 por 8 votos a 2. Na tramitação, alguns edis alegaram ser contra a dilapidação
do patrimônio público, afirmando que o dinheiro deveria ser investido em infraestrutura.
No dia 16 de maio, entrou no expediente requerimento de iniciativa popular para
aplicar o salário mínimo vigente como teto aos subsídios dos vereadores de Passos, mas sofreu
rejeição no plenário. Também houve críticas ao décimo terceiro salário pago aos vereadores
desde 2014.
A crise financeira no Hospital Otto Krakauer incentivou o pedido de audiência pública
na Casa, assim como fez com que vereadores pedissem auxílio na Secretaria de Estado de
Saúde, em Belo Horizonte.
Em junho de 2016, o Legislativo impôs sua autonomia e derrubou dois vetos do prefeito.
O primeiro referiu-se ao projeto da Casa que autorizou o programa Passos livre da dengue,
chikungunya e zika vírus, doenças que se alastravam pelo país na época. O outro rejeitou
licitação para concessão do serviço e transporte em táxis no município.
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A arrecadação do sistema de estacionamento rotativo remunerado foi questionada em
plenário no começo do segundo semestre de 2016. Conforme a ata, os vereadores criticaram
a falta de organização da prefeitura na exploração do serviço. Eles ainda estudavam isenção a
idosos, portadores de deficiência física e outras categorias no rotativo.
Arquivo CMP

Vereadores recebendo visita do padre Geraldo Maia (terceiro da dir. p/
esq.), diretor do Colégio Pio Brasileiro de Roma

Neste tempo, já havia discursos sobre as futuras eleições de outubro. Um vereador
solicitou que a presidência apresentasse projeto de autoria da Mesa Diretora para extinção
dos pagamentos de diárias aos vereadores. A proposição foi rejeitada na reunião seguinte por
5 votos a 3.
A Casa derrubou mais dois vetos do prefeito Ataíde Vilela às proposições de lei dos
vereadores aceitas no plenário. Uma matéria tratava do estacionamento rotativo ao assegurar
ressarcimento caso houvesse danos no uso do serviço nas vias públicas. Outro projeto referiase à inserção de informações nos carnês de IPTU sobre direito à alíquota diferenciada e isenção
do imposto.
Durante todo o ano, o Executivo solicitou vários créditos adicionais e suplementares,
todos aprovados na Câmara, sendo o de maior relevância a liberação de R$ 5 milhões pelo
BDMG para financiamento de tratamento e disposição final de resíduos sólidos e urbanos.
A seu passo, o Legislativo ainda autorizou os seguintes PLs da prefeitura:
regulamentação do transporte escolar privativo; alteração de lei sobre inclusão de Zona de
Urbanização Controlada (ZUC); regulamentação e permissão de funcionamento de antena
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de telefonia celular e de internet, autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações;
permissão para o bairro Serra das Brisas se tornar zona mista, criando condições para que
empresas moveleiras mantivessem suas fábricas na localidade.

Arquivo CMP

Representantes da sociedade civil no plenarinho para discutir proposta orçamentária
de 2017 e revisão do plano plurianual

Em votação, a Casa concordou com a Resolução para alterar o Regimento Interno em
relação à data de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos. Com a nova redação,
a sessão solene de posse dos vereadores ficou estabelecida para 1º de janeiro, às 14h, no
primeiro ano de cada legislatura, enquanto a posse do prefeito e vice também aconteceria no
mesmo dia, mas à noite.
A legislatura devolveu sobras orçamentárias de R$ 800 mil à prefeitura, montante
alcançado com economia e redução de gastos na Casa.

A 18ª Legislatura
A 18ª legislatura começou em 1º de janeiro de 2017, com a posse dos vereadores e a
eleição da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018, com Isabel Pereira Ribeiro como presidente,
Alex de Paula Bueno como vice-presidente, João Benedito Serapião como 1º secretário e
Rodrigo Mendes Barreto como 2º secretário.
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Constituído por 11 vereadores, o Legislativo reuniu legendas do PMDB, PSD, PR,
PP e PT, com boa renovação, reelegendo somente três edis da legislatura passada. O sexo
feminino aumentou sua representatividade política com três vereadoras. A presença negra se
fez representar com dois vereadores eleitos, sendo um homem e uma mulher. Para a prefeitura,
foram eleitos o prefeito Carlos Renato Lima Reis e o vice, Marcos Antonio Marques da Silva.

Os 11 vereadores eleitos e empossados para a 18ª legislatura, que marca os
170 anos da Câmara em 2020

Na primeira sessão ordinária, aos 6 de fevereiro, a presidente Isabel Ribeiro convidou
o plenário para execução do Hino a Passos, que passou a abrir todas reuniões da Câmara na
legislatura a partir de então.
Criminalidade e pavimentação foram discutidas no plenário, mas a saúde tornouse o
tema mais debatido nas primeiras sessões de 2017, sendo o iminente fechamento do Hospital
Otto Krakauer uma das grandes preocupações. Verbas para o Hospital Regional do Câncer,
aquisição de novas ambulâncias e atendimento na UPA também foram alvo de debates.
Na sessão de 20 de março, um grande público compareceu ao plenário para protestar
contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência, em tramitação no Congresso
Nacional em Brasília. Diante do fato, a Câmara elaborou moção de repúdio contra a PEC a ser
enviada ao Congresso, requerendo que a emenda fosse rejeitada e arquivada pelos deputados.
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Arquivo CMP

Plenário lotado com população protestando contra a PEC da Previdência; Câmara enviou
moção de repúdio ao Congresso

Nas sessões de abril, a Casa fez um balanço dos 100 dias de governo do prefeito Carlos
Renato Lima Reis, criticando a crise na saúde, o alto número de buracos e falta de limpeza das
ruas, além de pedir redução dos funcionários comissionados.
Nas aprovações de PLs, destacam-se a criação da Casa Abrigo da Mulher em Passos,
destinada às mulheres que sofrem violência doméstica, e abertura de crédito especial para
áreas de segurança, assistência social e saúde. A Câmara promoveu várias audiências públicas
no primeiro semestre de 2017, incluindo sobre o canil municipal e animais abandonados nas
ruas; transporte escolar; proposta da LDO para 2018, cujo projeto aprovado na Casa excluiu a
volta da Contribuição da Iluminação Pública.
Na entrada do segundo semestre, o Legislativo aprovou a extinção de 11 cargos
comissionados na prefeitura do PL enviado pelo Executivo. Também foi aceita matéria,
proposta por vereadores da Casa, que estabeleceu multas aos maus-tratos a animais.
Os edis propuseram muitos requerimentos solicitando operação tapa-buracos e
informações sobre a administração. Naturalmente, a oposição liderou as críticas ao governo,
enquanto a situação alegou que a administração pagava dívidas da gestão anterior. Muitos
questionamentos apareceram nas sessões com a paralisação nas obras de galerias do Córrego
São Francisco, no Jardim Polivalente.
No plenário, houve aprovação dos projetos saídos da própria Casa, como a implantação
de programas de coletiva seletiva e venda de material reciclável descartado nas repartições
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públicas; a proibição de inaugurar e entregar obras públicas inacabadas, ou que não estejam
em condições de atender a população; e a instituição do Programa de Recuperação de Créditos
Fiscais, o ProRefis.
A Casa conseguiu resolver pendências antigas, como no caso do PL de regulamentação
do serviço de táxi, com uso obrigatório de taxímetro, debatido por mais de 2 anos; reestruturação
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; alteração da lei de cobrança do novo Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para alcançar novos contribuintes e aprovado em
regime de urgência a pedido do Executivo.
Depois de vários trâmites judiciais, o Superior Tribunal de Justiça anulou, em setembro
de 2017, o concurso público da Câmara realizado em 2004. O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais confirmou a nulidade, mas ainda cabia recurso.

Mudança nas sessões
Alterando artigos da LOM, os vereadores aprovaram em outubro, por unanimidade,
proposta de emenda que modificou as datas das sessões no início e fim da legislatura. Em
2017, eles também definiram, por meio de Resolução, a proibição de atribuir nome de pessoa
viva a um bem público municipal.
Nas últimas sessões do ano, já aparecia no plenário movimentação defendendo o fim
do pagamento de diárias na Câmara. Aos 4 de dezembro, quatro vereadores do PSD, PMDB
e PP encaminharam à Mesa Diretora anteprojeto para regulamentar a forma e critérios para
indenização de despesas de viagens. O requerimento foi aprovado na sessão posterior por
unanimidade, num ano em que se falou muito em transparência do Legislativo.
Uma característica marcante desta legislatura, já no primeiro ano de trabalho, foram os
constantes debates promovidos por meio das Comissões Permanentes, mantendo a Casa aberta
para ouvir as reivindicações de cidadãos, empresas, entidades e grupos do município.
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Arquivo CMP
Arquivo CMP

Audiência com servidores do Núcleo de Zoonoses

Audiência levantou propostas para animais abandonados

Manifestantes na audiência do transporte escolar

Comissão de Saúde ouviu servidores da UPA no plenarinho

No retorno ao plenário em 2018, os vereadores debateram a crise na saúde e infraestrutura
urbana. Das leis aprovadas na Casa, aparecem o estabelecimento de normas para melhorar
o acesso das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e a instituição de uma gestão
transparente e democrática na educação, ao autorizar a eleição de diretores e vice-diretores na
rede municipal de ensino.
A Casa instaurou a CPI da Saúde, para investigar supostas irregularidades cometidas pela
administração, referente aos repasses do SUS e transferência de recursos intergovernamentais
recebidos. A CPI não progrediu devido à decisão judicial favorável ao processo interposto pelo
Executivo.
Além dos pedidos de melhoria na iluminação pública, no transporte coletivo e na
construção de travessias elevadas, as atas registram o requerimento campeão: operação tapaburacos. Por unanimidade, dois projetos da Casa instituíram Frentes Parlamentares, sendo uma
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de Proteção e Defesa dos Animais e outra de Uso Racional e Responsável de Produtos e
Incentivo à Reciclagem de Materiais, Coleta e Destinação Final do Lixo.
Mesmo criticando a crise financeira na prefeitura, o Legislativo aprovou em março PL
do Executivo para criação de duas novas secretarias ao desmembrar a Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer. Mantida a Secretaria Municipal de Educação, foram criadas a
Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico e a Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude. O PL ainda renomeou a Secretaria Municipal de Assistência Social para
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.
A Casa aprovou vários projetos apresentados por vereadores, como a Política de
Desenvolvimento Comunitário Sustentável, o Pró-Bairros; realização de análise das águas dos
reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde; criação do Banco de Medicamentos,
que trabalharia com arrecadação e doação de remédios para o município.
Arquivo CMP

Comitiva da Câmara no ato contra privatização da Hidrelétrica de Furnas
em abril de 2018

Originária na Casa, aprovou-se por unanimidade a proibição do corte dos serviços de
fornecimento de água e da cobrança de religação pelo Saae, em caso de falta de pagamento.
Nesse momento, a oposição questionava os concursos públicos realizados pela prefeitura e o
Saae, se opondo à criação de novos cargos na administração.

249

Arquivo CMP

Professores compareceram à Câmara, que manifestou apoio aos trabalhadores da rede estadual de
educação de Minas

Julho histórico
Julho de 2018 ficou para a história da Câmara devido à extinção do recesso parlamentar
do meio do ano, período em que os vereadores tradicionalmente não trabalhavam. As sessões
ordinárias funcionaram normalmente naquele mês, com os edis destacando a valorização do
Poder Legislativo com a medida.
Outra mudança no Regimento Interno em julho: no caso de feriados caírem na segundafeira, dia de reunião ordinária, também não existiria mais o recesso parlamentar. A sessão
acontece, obrigatoriamente, no primeiro dia útil pós-feriado.
Neste primeiro julho sem o recesso parlamentar, alguns projetos foram aprovados, como
a obrigatoriedade da publicação no site da prefeitura de Passos de todas as obras públicas em
execução e novas normas de parcelamento do solo para loteamentos.
Críticas à administração continuaram no segundo semestre de 2018, com os vereadores
discutindo sobre o aumento dos moradores de rua e a coleta seletiva de lixo, a qual foi motivo
para promover concorrida audiência pública. Aos 27 de agosto, a Casa rejeitou PL do Executivo
que criava cargos e novas vagas na prefeitura, sendo este arquivado por 9 votos contra 1.
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Arquivo CMP

Vereadores promoveram audiência pública sobre coleta seletiva de lixo com participação de convidados

Redes sociais e TV Câmara
O fenômeno das redes sociais já havia se consolidado há um bom tempo na internet,
mas foi em agosto de 2018 que a Câmara Municipal de Passos aderiu definitivamente a esse
tipo de mídia. A inauguração da TV Câmara ocorreu em 20 de agosto, com transmissão digital
pelo Facebook pelo endereço www.facebook.com/camaramunicipalpassos.oficial.
De iniciativa da Mesa Diretora, as transmissões das sessões ao vivo, e na íntegra,
desejavam aproximar a população do Legislativo por meio das mídias sociais. No mesmo dia,
a Casa lançou seu perfil oficial no Instagram.
Nos últimos 10 anos, os vereadores tiveram que se acostumar com o fenômeno das
mídias sociais, já que a maioria dos debates no Legislativo acabou migrando para o mundo
virtual em perfis pessoais ou grupos das redes sociais. Posts e comentários com críticas e
cobranças aos edis, e à própria instituição, tornaram-se frequentes, obrigando um maior
monitoramento por parte dos políticos, principalmente em relação às fake news.
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Reprodução

Reprodução

Mídias sociais oficiais da Câmara: Fanpage no Facebook e perfil no Instagram

Durante o ano, muitos foram os projetos apresentados pelos próprios vereadores visando
o bem-estar da mulher, num contexto de maior popularidade da Lei contra o Feminicídio, de
2015, e a Lei Maria da Penha, de 2006. Dentre as proposições aprovadas na Casa, destacam-se
Proteção à Saúde das Gestantes e dos recém-nascidos; Mulher na Política; Autoestima para
mulheres que fizeram mastectomia; Campanha Coração de Mulher e obrigatoriedade de fixar
avisos com o número do Disque Denúncia da Central de Atendimento à Mulher (Disque 180)
no município.
Em outubro, a oposição tornou-se mais incisiva nas cobranças ao Executivo sobre
execução e regulamentação dos projetos e requerimentos aprovados na Casa. As críticas contra
a administração só aumentavam, colocando em xeque contratos com empresas, horas extras,
comissionados, processos de licitação e serviços terceirizados, como indicam as atas.
Arquivo CMP

Câmara doou veículo à prefeitura em 2018 para contribuir com demandas no setor de transporte da administração
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Secretaria de Apoio Legislativo
Aos 3 de dezembro de 2018, a Casa aprovou Projeto de Resolução, de autoria da Mesa
Diretora, dando nome de Márcio Lemos Soares Maia, à Secretaria de Apoio Legislativo e
Parlamentar da Câmara de Passos. Apesar de nunca ter ocupado cadeira de vereador, Márcio
Maia foi ex-deputado estadual e sempre manteve ligação política com a Casa.
Arquivo CMP

Evento de inauguração da Secretaria de Apoio Legislativo e Parlamentar,
que ganhou o nome de Márcio Lemos Soares Maia

Neste mês, a Casa arquivou PL do Executivo que instituía o Código de Saúde do
Município por 7 votos contrários e 3 a favor. Por outro lado, aprovou o projeto que estimou
receita e fixou as despesas orçamentárias para 2019, mas só depois de impor 14 emendas.
Durante todo o ano, o Legislativo autorizou abertura de vários créditos especiais
adicionais ao orçamento solicitados pelo prefeito, atendendo às áreas da saúde, assistência
social, pavimentação, habitação, desenvolvimento social e o setor rural.
Nova eleição da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020 ocorreu no dia 18 de dezembro
para posse em fevereiro, seguindo o Regimento Interno. O vereador Rodrigo Moraes Soares
Maia se elegeu presidente, enquanto Raimundo Donizete Leandro ficou na vice-presidência,
Iran Parreira de Oliveira como 1º secretário e João Benedito Serapião como 2º secretário.
O novo presidente reforçou em seu discurso o zelo pela independência do Poder
Legislativo. A eleição de Rodrigo Maia fez história na Câmara, seguindo uma tradição familiar,
que sempre esteve ligada à política do município.
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Ao se eleger, Rodrigo Maia aparece na terceira geração da família Soares Maia que
conseguiu chegar à presidência da Câmara de Passos, começando do seu avô, Breno Soares
Maia, presidente da Casa entre 1959 e 1962, e seu pai, Wagner Soares Maia, que exerceu o
cargo em 1986.
Nas primeiras reuniões de 2019, a Casa manteve as críticas à administração,
principalmente em relação à saúde e infraestrutura urbana. Requerimento solicitando operação
tapa-buracos foi o campeão em praticamente todas as sessões ordinárias.
No entanto, outro assunto chamou a atenção dos vereadores: o transporte coletivo
urbano, o qual gerou audiência pública. Em março, a Casa avaliou vetos parciais do prefeito a
leis aprovadas na Casa em 2018, sendo três mantidos e dois derrubados.

Ampliação do CAC
O CAC ampliou seus serviços gratuitos em março de 2019, numa iniciativa da
presidência da Casa. A partir de então, o espaço disponibilizou montagem e impressão de
currículos, solicitação de segunda via de RG e CPF; emissão de segunda via de contas de
água, luz e telefone; agendamento e consulta de perícia e solicitação do seguro desemprego,
certidões negativas via internet e atestado de antecedentes criminais. O CAC já funcionava
como central de documentos perdidos, inscrição para vestibular e banco de dados municipais.
No expediente, os edis passenses enviaram muitos ofícios a senadores, deputados
estaduais e federais solicitando destinação e liberação de recursos em prol da cidade. Em nível
estadual, a Casa efetuou moção de protesto e repúdio, de autoria de todos os vereadores, ao
governador do Estado, Romeu Zema, contra o encerramento do Programa Tempo Integral em
escolas de Minas. Os vereadores também debateram sobre o corte de verbas do governo do
presidente da República, Jair Bolsonaro, no IFSul de Minas e promoveram audiência pública
sobre ensino integral e integrado.

254

Redução de despesas
Na tribuna, uma minoria de vereadores defendeu redução dos gastos parlamentares,
como o fim do décimo terceiro salário, redução em 50% do salário mensal e diminuição de
11 para 9 vereadores nas eleições de 2020. Porém, a movimentação não ganhou força no
Legislativo passense.
O presidente Rodrigo Maia informou, na sessão de 20 de maio, que implantou um
plano de redução de despesas na Câmara, adotando medidas de economia, como maior rigor na
liberação de diárias para viagens e terceirização de funcionários. Toda essa economia refletiria
nas sobras financeiras da Casa.
Até o final do semestre, os vereadores aprovaram PLs propostos pelos vereadores, como
a proibição de comercializar e usar canudos e sacolas plásticas, com exceção das biodegradáveis,
nos estabelecimentos comerciais. Eles também reconheceram como Patrimônio Cultural de
Passos os seguintes eventos: desfile de 14 maio, espetáculo teatral Paixão de Cristo e a Festa
do Reinado.
A situação do transporte público se agravava, principalmente quando o contrato com
a empresa prestadora do serviço venceu e ficou sem renovação pela prefeitura. Por isso, a
administração fez contrato emergencial, atitude muito julgada no plenário nas sessões de junho.
A oposição aproveitou o momento e solicitou a CPI do Transporte Público, que confirmou
as irregularidades em dezembro após investigação, sendo as apurações encaminhadas ao
Ministério Público.
O prefeito tentou emplacar projeto de lei complementar sobre o Código Tributário do
Município, que visava instituir mais um imposto, a taxa de iluminação pública, mas a maioria
dos vereadores votou pelo arquivamento.
Mais um desmembramento do concurso público de 2004 saiu em julho de 2019, quando
o Ministério Público ingressou com pedido de cumprimento da sentença favorável à anulação
do certame, certificada pelo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A
promotoria exigiu que a Câmara desfizesse os atos administrativos e exonerasse todos os
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servidores nomeados. Porém, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou novo recurso dos
servidores e suspendeu a exoneração, estendendo mais uma vez a decisão do processo.
O transporte público voltou à pauta em setembro, quando a Casa aprovou PL do
Executivo que alterava dispositivo da lei de 2002 sobre concessão de gratuidades no serviço. A
oposição mantinha críticas fortes ao prefeito, frisando a má administração e a falta de vontade
política em resolver os assuntos municipais, conforme indicam as atas da Câmara.

Tribuna popular e despesas de viagens
Mantendo o plano de modernização e economia no Legislativo, a presidência conseguiu
aprovar duas alterações no Regimento Interno em 2019. Em outubro, ampliou o uso da tribuna
popular, que ficou disponível em todas sessões ordinárias. Em novembro, fixou novos critérios
para custeio das despesas de viagens dos vereadores, bem como a devolução dos valores em
alguns casos, tendo sempre como meta redução de gastos.

Uso da Tribuna Popular no plenário está disponível em todas sessões ordinárias desde
outubro de 2019
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Novo coronavírus e pandemia
Na sessão ordinária de 16 de março, referência à pandemia do novo coronavírus apareceu
no grande expediente pela primeira vez, com os vereadores demonstrando preocupação com
a estrutura hospitalar da cidade, principalmente em relação número de leitos disponíveis. No
dia seguinte, a presidência da Câmara começou a impor as medidas de prevenção contra a
Covid-19.
A partir daí, o avanço do novo coronavírus no Brasil manteve atenção dos vereadores
no plenário. A presidência também suspendeu os eventos tradicionais na Casa no período, por
tempo indeterminado, para evitar aglomerações e a disseminação do vírus. Medidas internas
de prevenção incluíram rodízio no trabalho dos servidores, uso de máscaras, distribuição de
álcool gel e acesso limitado à sede da Câmara.
A Casa manteve as sessões ordinárias, mas a situação acabou refletindo nos trabalhos
nesse período. A exemplo de todas assembleias no Brasil e no mundo, o Legislativo passense
também sofreu certo esvaziamento nas proposições devido à Covid-19.

Arquivo CMP

Vereadores na audiência da LDO usando máscaras como medida de prevenção
contra novo coronavírus

Ao mesmo tempo, o Executivo já solicitava muitas aberturas de crédito no orçamento,
principalmente para a saúde e outras que beneficiaram entidades como o Corpo de Bombeiros,
o projeto Olho Vivo, o Capp e a Apae, de acordo com as atas.
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Transmissão das licitações
Mantendo a política de transparências das ações legislativas, a Mesa Diretora colocou,
em turno único de discussão e votação em abril, Projeto de Resolução que determinou a
transmissão ao vivo, via internet, das licitações realizadas pela Casa, com aprovação unânime.
No início de maio, outro PL da Casa aprovou a instituição da política de transparência
na cobrança do IPTU, permanecendo a linha de trabalho transparente para os dois poderes.
Aos 25 de maio, a Casa aprovou, em regime de urgência, projeto de lei complementar
do Executivo que estabeleceu o Plano de Carreira do Magistério Municipal e reestruturação
do estatuto da categoria, considerado grande avanço para os trabalhadores da educação, pois
se tratava de reivindicação antiga da classe.
Em junho, a Casa manteve a tradição do debate da LDO, mas devido à pandemia abriuse espaço para envio de sugestões populares por e-mail no site oficial da Câmara.
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A Câmara em 2020
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Ao completar seus 170 anos de história, a Câmara Municipal de Passos consolidou-se
como um dos principais poderes municipais, exercendo efetivamente sua função de legislar e,
ao mesmo tempo, fiscalizar o Executivo em Passos, que contabiliza cerca de 115 mil habitantes,
de acordo com estimativa populacional do IBGE divulgada em junho deste ano. Em 2020, a
Casa do Povo abre, democraticamente, a sua sede para os principais acontecimentos e eventos
do município, assim como disponibiliza vários serviços gratuitos à população.
Atualmente, é uma instituição moderna que segue um Regimento Interno sempre
atualizado, renovando-se para acompanhar os movimentos políticos, sociais e as necessidades
de cada época. Com uma infraestrutura sólida, a sede oferece todo aparato necessário para as
atividades da Casa, como revelam as fotos das instalações, destacando-se o grande plenário.

Entrada principal da sede da Câmara, pela avenida Paulo Esper Pimenta

Destaque lateral da entrada principal com parte do prédio ao longo da via
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Lateral do prédio da Câmara, mostrando parte da estrutura da sede pela
rua Dr Sepúlveda

Vista da sede pela rua Dr Sepúlveda, com mastros das bandeiras do Brasil,
de Minas Gerais e de Passos

Totem na esquina das avenidas Otto
Krakauer e Paulo Esper Pimenta facilita
localização da sede da Câmara
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Localização por satélite da Câmara Municipal de Passos no Google Maps em 2020

Ampla recepção faz primeiro atendimento ao público na
Câmara

Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) na recepção
oferece vários serviços gratuitos

Procon Câmara orienta consumidores e realiza pesquisas
de preços

Centro Digital de Pesquisas foi revitalizado em 2020 e
disponibiliza computadores com acesso à internet
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Memorial preserva livros de atas e peças da história da
Câmara

Plenarinho abre bom espaço para debates e atendimento à
população

O grande plenário Neif Jabur com ampla área de circulação e 400 poltronas

Vistas laterais do plenário mostrando amplitude do espaço

263

Palco do plenário direcionado para a Mesa Diretora

Vista da Mesa Diretora para área do plenário

Espaço reservado para os vereadores no plenário

Área da tribuna popular ao lado da Mesa Diretora

Espaço reservado para convidados nas sessões solenes

Telão (ao alto) disponível no plenário da Casa
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Reprodução
Reprodução

Portal da Câmara de Passos oferece informações, serviços e
notícias do Legislativo

Portal da Transparência está disponível no site da Câmara,
disponibilizando acesso aos gastos dos recursos públicos

A Câmara de Passos atua com 11 vereadores eleitos pelo povo, que se reúnem em
sessões ordinárias às segundas-feiras, a partir das 14h, divididas em três momentos: pequeno
expediente, ordem do dia e grande expediente. Além dessas reuniões, a Câmara promove
debates pautados pelas Comissões Permanentes e audiências públicas, nas quais são discutidos
temas relevantes e de interesse público, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA).
As sessões são abertas à população e podem ser acompanhadas via internet pela TV
Câmara, mantendo o Legislativo conectado com o mundo digital. Os números da 18ª legislatura
dão uma ideia dos trabalhos e das decisões políticas ocorridas atualmente.
Desde o início da legislatura, de janeiro de 2017 até junho de 2020, a Câmara de Passos:
-

Realizou 148 sessões ordinárias e 86 extraordinárias

-

Aprovou 253 Leis Ordinárias, 112 Resoluções e 6 Leis Complementares

-

Apreciou 2.360 requerimentos dos vereadores

-

Promoveu 14 audiências públicas e 21 reuniões especiais de homenagens

Desde que alcançou sua independência na gestão administrativa e financeira em 1997,
a Casa vem impondo sua autonomia política, atuando em ações parlamentares e decisões
importantes do município, seja dentro de sua sede ou fora dela.
Veja abaixo sessão de fotos do legítimo funcionamento da Câmara nos trabalhos da 18ª
legislatura no ano de 2020, quando se completam os 170 anos das atividades do Legislativo
passense:
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Vereadores da 18ª legislatura reunidos no plenário para iniciar sessão ordinária da segunda-feira

Mesa Diretora abrindo sessão com execução do Hino a Passos

Vereadores ocupando o espaço reservado no grande plenário
para os trabalhos da sessão ordinária

Mesa Diretora e vereadores usando máscaras durante a sessão devido à pandemia do novo coronavírus

266

Atividades da Mesa Diretora durante sessão ordinária,
coordenando o andamento do expediente do dia

Vereador efetua voto eletrônico com equipamento
individual disponível para as votações

Sala da TV Câmara, que transmite todas sessões nos
canais digitais do Legislativo

Painel eletrônico informa sobre vereadores, partidos e votações,
agilizando processos legislativos

Tribuna popular fica aberta em todas sessões para manifestação
de visitantes ou dos próprios vereadores

Cinegrafista da TV Câmara filma reunião para transmissão
ao vivo na internet
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Galeria de Presidentes completa nos 170 anos da Câmara de Passos, com os 34 representantes eleitos na Casa

A composição da Câmara de Passos na 18ª legislatura, a começar das Mesas Diretoras
constituídas nos biênios:

Mesa Diretora do biênio 2019/2020 (esq. p/ dir.): vice-presidente
Raimundo Leandro, presidente Rodrigo Maia, secretários Iran
Parreira e João Serapião

Mesa Diretora do biênio 2017/2018 (esq. p/ dir.): vicepresidente Alex Bueno, presidente Isabel Ribeiro, secretários
João Serapião e Rodrigo Barreto
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Ver. Alex Bueno (PSD)

Ver. Erick Freire Silveira (MDB)

Ver. Iran Parreira (MDB)

Ver. Aline Macedo (PL)

Ver. Erivélton Lemos Sant’ana (PSD)

Ver. Isabel Aparecida Ribeiro (PROG)
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Ver. João Benedito Serapião (PL)

Ver. Raimundo Donizeti Leandro (PL)

Ver. Maria Aparecida Dos Reis Jerônimo (PT)

Ver. Rodrigo Mendes Barreto (PODEMOS)

Ver. Rodrigo Soares Maia (PODEMOS)
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Três vereadoras eleitas pela primeira vez na mesma legislatura (esq. p/ dir.): Isabel Ribeiro, Maria Aparecida
Jerônimo E Aline Macedo

Para desenvolver todo esse trabalho, os vereadores mantêm sua atividade legislativa e,
muitas das vezes, usam a tribuna popular durante a legislatura para manifestações nas sessões
ordinárias ou extraordinárias no plenário, como registram as fotos abaixo:

Presidente Rodrigo Maia

Vice-Presidente Raimundo Leandro
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Secretário Iran Parreira

Secretário João Serapião

Ver. Alex Bueno

Ver. Aline Macedo

Ver. Erick Silveira

Ver. Erivelton Sant’anna
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Ver. Isabel Ribeiro

Ver. Maria Aparecida Jerônimo

Ver. Rodrigo Barreto

Como instituição política, a Câmara mantém sua diplomacia com os outros dois poderes,
Executivo e Judiciário, além do vínculo com deputados estaduais e federais, governadores
e senadores. São muitos os políticos de renome estadual e nacional que, de alguma forma,
possuem vínculo e contribuíram com o município por meio do Poder Legislativo, sendo que
muitos deles receberam honrarias da Casa.
Nas últimas sete décadas, políticos de destaque e eleitos pelo povo atuaram ativamente
na Câmara como vereadores ou assessores, chegando a ocupar cargos de prefeito e viceprefeito de Passos. Outros se elegeram como deputados, tanto na esfera estadual como federal.
A Casa também sempre mantém ligações com passenses ligados à política estadual
e nacional que ajudaram no progresso da cidade, mesmo não tendo sido membro efetivo do
Legislativo em Passos.
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Reconhecendo o mérito de cada um que contribuiu com o desenvolvimento do
município ao longo de sua história, a Câmara de Passos possui um rol de honrarias, concedidas
anualmente em reuniões solenes e especiais para homenagear pessoas, entidades e instituições
públicas e privadas.
Várias pessoas foram condecoradas com os títulos concedidos pela Câmara nestes
170 anos, como políticos, incluindo deputados, senadores, governadores e presidentes da
República, e profissionais famosos em suas áreas, como artistas, atletas, músicos e cantores.
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