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Passa Quatro Gastronomia
10º Festival Gastronômico reunirá sustentabilidade,

empreendedorismo, culinária, cultura e música
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Completando 10 
anos, o Festival de 
Gastronomia de Passa 
Quatro-MG de 2018, 
já começou e está de 
cara nova. Com novo 
nome e marca o “Pas-
sa Quatro Gastrono-
mia 2018” promete 
muitas novidades, 
com os pratos mais 
saborosos da culinária 
local, eventos para 
todas as idades, sho-
ws, além de incentivar 
a sustentabilidade, 
empreendedorismo, 
produção e desenvol-
vimento econômico e 
rural da cidade.

Câmara de Passa Quatro apresenta 
atividades do 1º Trimestre

Com o intuito de ter 
cada vez mais transpa-
rência e mostrar para a 
população os trabalhos 
e gastos da Câmara 
Municipal  de Passa 
Quatro, o Legislativo 
apresenta um relató-
rio com atividades e 
prestação de contas 
do primeiro trimestre 
de 2018.

Você poderá consultar 
as indicações e requeri-
mentos apresentados 
por cada vereador, pro-
jetos aprovados e deta-
lhamento de gastos. 
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Pesquisa da Fecomércio 
MG indica que mais de 70% das 
empresas de tecido, vestuário 
e calçados de Minas registram 
impacto positivo na temporada 
mais fria do ano

Os especialistas em meteo-
rologia avisaram que o frio, em 
2018, seria igual ou mais intenso 
que no ano passado. Ao receber 
essa notícia, os empresários 
do comércio varejista de Minas 
Gerais começaram a se prepa-
rar. Faltando poucos dias para 
a chegada da estação, que tem 
início, oficialmente, em 21 de 
junho, cresce o otimismo com 
a possibilidade de expansão 
das vendas, especialmente nos 
setores de tecidos, vestuário 
e calçados. Uma pesquisa da 
Fecomércio MG mostra que a 
temporada de baixas temperatu-
ras impacta positivamente 70,4% 
dessas empresas. Entre elas, 
58,4% apostam em resultados 
melhores do que os obtidos no 
mesmo período de 2017.

De acordo com 62,6% dos 
entrevistados, a explicação para 
essa confiança é justamente o 
anúncio de que o frio seria mais 
rigoroso. Já para 10,1%, a esta-
bilidade econômica é a principal 
causa. Outros 9,4% têm perce-
bido que o consumidor comprou 
mais neste primeiro semestre, 
por exemplo, nas datas come-
morativas. “O inverno é uma 
estação de oportunidades para o 
comércio. É o momento de apro-
veitar as necessidades impostas 

pela queda das temperaturas, 
com a comercialização de artigos 
específicos para essa época e de 
maior valor agregado”, observa a 
analista de pesquisa da Federa-
ção, Elisa Castro.

De olho nesse nicho, o estu-
do indica que 83,3% dos empre-
sários do estado investiram em 
novos produtos para a loja, ao 
passo que quase 69% destina-
ram recursos para propaganda/
divulgação, e outros 14,4% 
contrataram funcionários tempo-
rários para reforçar a equipe. Os 
segmentos que mais se desta-
cam são os de calçados e artigos 
de viagem (77,3%); vestuário e 
acessórios (68,9%); e tecidos, 
cama, mesa e banho (66,1%). 
As regiões mais impactadas 
positivamente pelas vendas 
no período são Alto Paranaíba 
(84,2%), Central (78,9%) e Sul 
de Minas (78,9%).

Já o preço das mercadorias 
teve reajuste médio de 11,3% 
neste ano, conforme informaram 
os entrevistados. Em contrapar-
tida, 68,7% das lojas realizou ou 
realizará ações para escoamento 
dos estoques de primavera/ve-
rão. “É uma oportunidade para os 
clientes, que poderão encontrar 
descontos em torno de 40% nes-
ses produtos”, completa Elisa. 

Acesse a íntegra da pesquisa 
Vendas de Inverno – Opinião do 
Empresário 2018, pelo endereço: 
http://www.fecomerciomg.org.br/
wp-content/uploads/2018/06/05-
2018-Vendas-de-Inverno.pdf

Chegada do inverno estimula 
as vendas no comércio, indica 
pesquisa da Fecomércio MG

* Por Elaine Ribeiro

A adolescência: é um período 
de transição para a fase adulta, 
com uma série de desdobramen-
tos e fatos típicos e particulares 
desta época da vida. São mu-
danças biológicas, psicológicas 
e sociais, um turbilhão de coisas 
acontecendo ao mesmo tempo. 
É assim que essa construção da 
identidade e vai se estruturando 
e se expressando na vida do 
adolescente.

Certamente, você já viveu ou 
conhece alguém que tenha feito 
essa experiência do primeiro 
amor nessa fase da vida. Ah, o 
primeiro amor! Aquele que vem 
e abala as estruturas do adoles-
cente. Há aquele que fique ou-
vindo música romântica e cheia 
de histórias; que escreva decla-
rações por horas a fio; e faça de 
tudo para ver o outro feliz. 

Os sentimentos desse pri-
meiro amor se mostram de 
formas diferentes: por vezes, um 
amor idealizado e platônico pelo 
professor ou professora; por uma 
pessoa mais velha; uma pessoa 
para a qual nunca se declare e 
seja um amor silencioso.

Mas, muitas vezes, o mes-
mo amor que pode trazer mo-
tivação e despertar o jovem 
para a prática de esportes, 
gerar um melhor desempenho 
escolar, mais positividade, pode 
também trazer confusões ex-
tremas, sentimentos de posse 
e ciúme, falhas na autoestima 
e até mesmo situações de risco 
a esse jovem.

A presença dos pais se faz 
muito importante, pois será o 
suporte para identificar possíveis 
problemas e, especialmente, o 
suporte para que esse jovem 
fale sobre o que sente e vive. 

Isolamento social, agressividade, 
afastamento dos pais, perda de 
interesse pelas atividades que 
fazia, mentiras, são alguns sinais 
de atenção. 

Ao mesmo tempo, uma 
relação na adolescência pode 
ser fonte de descoberta, de 
parceria, de muito aprendizado 
para ambas partes. Por isso, 
as escolhas são importantes. 
Mais do que estar com alguém 
para não ficar sozinho, o im-
portante é estar de verdade 
numa relação que vai além de 
estar junto, mas que  seja feliz 
e complementar. Não aquela 
história das metades que se 
completam, mas de duas partes 
inteiras (mesmo sendo jovens 
em formação) que juntos se 
compreendem, sejam parcei-
ros, amigos e tenham uma 
relação saudável.

As percepções do jovem 

quanto aos modelos de rela-
cionamento vistos dentro da 
família também se tornam uma 
referência quando o assunto é 
assumir um compromisso com 
outra pessoa. Desta forma, suas 
referências em relação a afeto e 
estima podem melhorar ou preju-
dicar o seu relacionamento.

Pais! Não tenham dúvidas de 
como é importante a abertura e 
disponibilidade para conversar 
sobre esse assunto com seu 
filho, sua filha, pois é nesse 
espaço de segurança, amor e 
receptividade que ele ou ela con-
seguirá depositar suas angústias 
e desconfortos, suas alegrias e 
descobertas, nessa jornada tão 
bela que é a vida.

* Elaine Ribeiro é psicóloga 
clínica e organizacional da Fun-
dação João Paulo II / Canção 
Nova. Instagram: elaineribei-
ro_psicologa

A experiência do primeiro 
amor na adolescência

Você já deve ter escutado o 
termo rádio peão, se referindo 
as conversas de corredores que 
podem ocasionar grandes pro-
blemas para as empresas. São 
as famosas fofocas ou informa-
ções não oficiais, que espalham 
questões sigilosas, ou espalham 
boatos, prejudicando o clima 
organizacional. Mas, é possível 
combater esse problema dentro 
de uma corporação?

Segundo o especialista em 
comunicação Reinaldo Pas-
sadori, presidente do Instituto 
Passadori (www.passadori.com.
br), existe sim forma de atenuar 
as famosas conversas de cor-
redores: “É quase impossível 
eliminar a rádio peão, repare que 
sempre há alguém querendo ser 
o novidadeiro e passar informa-
ções “em primeira mão”. Mas, 
os caminhos para minimizar os 
impactos existem, bastando a 
empresa agir de forma clara, 
transparente sem tentar ocultar 

informações dos seus pares e 
colaboradores, exceto nas situ-
ações que exijam sigilo”.

Passadori acrescenta que 
quanto maior as conversas de 
corredores, maior a importância 
da qualidade da comunicação 
em uma empresa. Se os líde-
res souberem se comunicar de 
maneira eficiente, ampliarão 
as chances de impedir que in-
formações equivocadas sejam 
disseminadas.

Assim, os problemas ge-
rados pelas dificuldades de 
comunicação apresentam-se de 
formas diversas, resultando em 
problemas no clima organizacio-
nal, perda de tempo e produtos, 
desentendimentos entre os di-
versos departamentos e falta de 
ações efetivas para o combate 
de prejuízos.

A palavra prejuízo é aqui 
muito bem colocada, podendo 
ser mensurada por baixa pro-
dutividade, boicotes, greves 

desnecessárias, clientes mal 
atendidos, baixa qualidade nos 
produtos ou nos serviços ofere-
cidos e a, consequente, desmo-
tivação dos colaboradores.

“Resta, em uma época con-
turbada econômica e politica-
mente, a percepção do quão 
poderá ser útil implantar, mesmo 
que de maneira simples, um 
sistema de comunicação interna 
que possa, a partir de canais de 
informações adequados (sites, 
murais eletrônicos, comuni-
cados, newsletters, encontros 
com o presidente, entre outros) 
sanar as questões relacionadas 
ao fluxo comunicacional”, indica 
Reinaldo Passadori. 

O especialista indica também 
alguns passos que poderão con-
tribuir para essa implantação:

• diagnóstico da situação 
atual de comunicação;

• estabelecer objetivos e be-
nefícios gerados por um sistema 
de comunicação interna;

• envolver todas as pessoas 
da organização, inclusive o pre-
sidente;

• promover esse sistema e fa-
zer sua constante manutenção.

“Parece algo simples e como 
tudo na vida, depois de resolvi-
dos os problemas, normalmente 
surge a pergunta: Poxa! Como é 
que eu não percebi isso antes? 
Sugiro que você faça uma aná-
lise para observar como está o 
processo de comunicação na sua 
empresa. Se algo pode ser feito 
para melhorar o ambiente, as re-
lações e a lucratividade, por que 
não começar hoje a pensar nesse 
processo?”, complementa

Uma organização que se 
preocupa com esses pontos é 
mais fadada ao sucesso, princi-
palmente pelo fato de propiciar 
condições para que as pessoas 
se relacionem de forma clara e 
coerente e “tornem comum” suas 
ideias. Esse é o grande mérito da 
uma boa comunicação.

Entenda o que é rádio peão
e como combater

    EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São 
Lourenço/MG, com endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, ins-
crito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com base no parágrafo 4°, do Art. 
26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR B2X TRANSPORTE E LOGISTICA 
LTDA - EPP, situada na Rua Santo Eloi, nº 380/400, Bairro Nossa Senhora 
de Fátima, São Lourenço – MG, inscrita no CNPJ: 14.493.207/0001-50 
não encontrado no endereço indicado (Rua Santo Elói, n° 380/400, Bairro 
Nossa Senhora de Fátima, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 
DIAS, comparecer nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações 
com vencimentos em 11/01/2018 a 11/03/2018, perfazendo até a data de 
05/04/2018 o montante de R$129.528,60 (Valor fornecido pelo credor), bem 
como as vincendas, acrescidas de juros, correção, encargos contratuais e 
despesas cartorárias, cujo valor total será apurado na data do efetivo paga-
mento. A presente dívida é oriunda do Instrumento Particular de Compra e 
Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária 
de Imóvel e Outras Avenças datado de 24 de julho de 2014, contrato n° 
110116606000023700, Alienação Fiduciária em Garantia celebrado entre 
B2X TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP, situada na Rua Santo Elói 
380/400 – Bairro Nossa Senhora de Fátima – São Lourenço – MG e CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, com sede em Governador Valadares – MG, na 
Praça Serra Lima, n° 637 – Centro, inscrito no CNPJ n°00.360.305/0001-
04, para compra do imóvel de n° 380, com a área construída de 404,00m2, 
situado na Rua Santo Eloi, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devida-
mente matriculado nesta Serventia, no Livro 02, sob o n° 26.893. O não 
comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, 
acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor 
fiduciário, ou seja, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Caso já tenha efetuado 
o pagamento ou celebrado algum acordo junto ao credor fiduciário, favor 
comparecer nesta Serventia, no mesmo prazo, e apresentar os compro-
vantes de pagamento e/ou acordo para que possamos tomar as devidas 
providencias. São Lourenço / MG, 17 de  maio  de  2018.

                              JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
                                         OFICIAL INTERINO 

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São 
Lourenço/MG, com endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, ins-
crito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com base no parágrafo 4°, do Art. 
26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR BRENO TEIXEIRA SILVA, brasileiro, 
casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da 
Identidade n° M-5.802.639 SSP/MG, inscrito no CPF n° 819.238.996-00, 
não encontrado no endereço indicado (Rua Santo Elói, n° 380/400, Bairro 
Nossa Senhora de Fátima, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 
DIAS, comparecer nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações 
com vencimentos em 11/01/2018 a 11/03/2018, perfazendo até a data de 
05/04/2018 o montante de R$129.528,60 (Valor fornecido pelo credor), 
bem como as vincendas, acrescidas de juros, correção, encargos con-
tratuais e despesas cartorárias, cujo valor total será apurado na data do 
efetivo pagamento. A presente dívida é oriunda do Instrumento Particular 
de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças datado de 24 de julho de 
2014, contrato n° 110116606000023700, Alienação Fiduciária em Garantia 
celebrado entre B2X TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP, situada 
na Rua Santo Elói 380/400 – Bairro Nossa Senhora de Fátima – São Lou-
renço – MG e CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede em Governador 
Valadares – MG, na Praça Serra Lima, n° 637 – Centro, inscrito no CNPJ 
n° 00.360.305/0001-04, para compra do imóvel de n° 380, com a área 
construída  de 404,00m2, situado na Rua Santo Eloi, nesta cidade, e seu 
respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no Livro 02, 
sob o n° 26.893. O não comparecimento no prazo estipulado, observadas 
as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 
em nome do credor fiduciário, ou seja, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 
Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum acordo junto 
ao credor fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, no mesmo pra-
zo, e apresentar os comprovantes de pagamento e/ou acordo para que 
possamos tomar as devidas providencias.   São Lourenço / MG,  17  de  
maio  de  2018.

                             JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
                                        OFICIAL INTERINO
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Passa Quatro 
recebe verbas

Atendendo solicita-
ção do vereador Pardal 
- presidente da Câma-
ra Municipal, o ex-pre-
sidente da Associação 
Mineira de Municípios 
- AMM, Toninho An-
drada, destinou ver-
bas que totalizam R$ 
350.000,00 ao Muni-
cípio. As verbas foram 
indicadas através de 
emenda parlamentar 
do Deputado Federal 
Bonifácio Andrada, pai 
de Toninho. 

De acordo com 

os pedidos do vereador 
Pardal, a Santa Casa 
recebeu R$ 100.000,00 
para custeio de seus 
serviços, 

e para a Prefeitura 
Municipal foram destina-
dos R$ 250.000,00 para 
obras de pavimentação 
de ruas.

Segundo Toninho An-
drada, que já foi prefeito 
de Barbacena e presi-
dente do Tribunal de 
Contas do Estado, as 
solicitações do vereador 
Pardal vão ao encontro 

“do interesse público 
e demonstram a serie-
dade do seu trabalho 
como representante 
da população”. Para 
Pardal, as verbas con-
tribuem muito para o 
desenvolvimento de 
Passa Quatro, “princi-
palmente agora, nes-
se momento de crise e 
de falta de recursos”. 
Ele agradeceu Toni-
nho Andrada e seu 
pai, Bonifácio, pelo 
empenho e dedicação 
ao Município.
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Repleto de atrativos naturais e culturais, 
cidade atrai turistas de toda parte

Passa Quatro é uma cida-
de histórica que oferece várias 
opções para os visitantes, 
como passeios por um rico 
conjunto arquitetônico de ca-
sarões, aventura e adrenalina 
através do ecoturismo

Com cerca de 15 mil habi-
tantes, a charmosa cidade de 
Passa Quatro é uma estância 
hidromineral, pertencente ao 
Circuito das Águas do Sul de 
Minas. Visitar Passa Quatro 
é ter inúmeras opções de 
turismo, mas também des-
canso e lazer. 

Com fontes de água mi-
neral que brotam em vários 
pontos da cidade e belas 
praças arborizadas, a cidade 
é acolhedora e convida os 
turistas a passeios agradáveis 
pelas suas ruas históricas de 
paralelepípedo. Casarões e 
residências construídas du-
rante as primeiras décadas 
do século XX, com estruturas 
arquitetônicas inspiradas em 
edificações portuguesas, fran-
cesas e italianas, decoram as 
ruas do centro da cidade e há 
ainda um museu da história do 
Brasil em miniaturas, impossí-
vel de não conhecer.

Na cidade há também o 
passeio de “Maria-fumaça”, 
que proporciona uma viagem 
pela história nos trilhos de 
trem. Encontramos artesa-
natos confeccionados com 
matérias primas naturais 
locais, belas igrejas e a deli-
ciosa gastronomia mineira. A 
cidade oferece uma estrutura 
pronta para receber os turis-
tas com hotéis, pousadas e 
restaurantes para todos os 
gostos e estilos. 

Além disso, Passa Qua-
tro tem se consolidado como 
destino perfeito para quem 
busca por aventura e adre-
nalina. Com relevo monta-
nhoso presente em 80% do 
município, é o local ideal 
para a prática de montanhis-
mo e outras aventuras ao 
ar livre, abrigando em suas 
montanhas o quinto mais 
alto pico brasileiro, a Pedra 
da Mina (2798m), localizado 
na Serra Fina. 

Cortado pelo Rio Passa 
Quatro e pelo Rio das Pedras, 
a natureza do seu entorno 
apresenta paisagens des-
lumbrantes, com cachoeiras 
e matas nativas, oferecendo 
diferentes opções para os 
visitantes, entre trekkings, pa-
rapente, escaladas, passeios 
e banhos de rio. 

O clima de Passa Quatro 
classifica-se como tropical 
de altitude, com as estações 
bem marcadas, muito frio no 
inverno e temperatura amena 
no verão, propício para diver-
sas atividades nos diferentes 
períodos do ano. 

O município possui 370 
km de estradas rurais, óti-
mas para passeios em 4x4, 
mountain bike, trekking ou 
inesquecíveis cavalgadas em 
meio a matas nativas, rios, 
cachoeiras e casas de pau-
a-pique que retratam a antiga 
arquitetura da Mantiqueira.

História

O território do atual municí-
pio de Passa Quatro, segundo 
interpretações historiográfi-
cas, foi percorrido por expe-

dições portuguesas de reco-
nhecimento, ainda no primeiro 
século de colonização. Alguns 
consideram que membros da 
armada de Martim Afonso de 
Souza estiveram na região, 
em 1531. Outra entrada apon-
tada é a de Martim Correia de 
Sá que seguindo ordens do 
governador geral do Brasil, 
D. Francisco de Sousa, para 
encontrar a lendária serra do 
Sabarabuçu, explorou suas 
terras, em 1596. No decorrer 
do século XVII, o bandeirismo 
paulista se intensificou nas 
terras além da serra da Manti-
queira. A Garganta do Embaú, 
situada neste limite geográfico 
– hoje fronteira natural entre 
os estados de Minas Gerais e 
São Paulo e parte da divisa de 
Passa Quatro –, representou 
então o principal acesso à 
região sul mineira.

Embora seja difícil apontar 
o primeiro a fazer o caminho, 
a bandeira comandada, em 
1674, por Fernão Dias Paes 
Lemes, o famoso caçador 
de esmeraldas, é um marco 
desta fase, sendo lembrada 
por todos que se referem à 
história regional.

A partir da descoberta de 
ouro em grande quantidade 
no interior do território mineiro, 
na virada do século XVII para 
o século XVIII, a localidade 
tornou-se parte da principal 
rota oficial de ligação entre 
as vilas do Rio de Janeiro e 
de São Paulo para os núcleos 
mineradores, que seria mais 
tarde chamada de Caminho 
Velho. Nesta época, já era 
utilizado o topônimo Passa 
Quatro, devido ao fato da 
estrada ali cruzar quatro ve-
zes o rio local, que recebeu a 
mesma denominação.

A fundação do arraial de 
Passa Quatro é atribuída ao 
casal José Ribeiro Pereira e 
Ana da Motta Paes que, em 
1850, foram os principais res-
ponsáveis pela construção de 
uma capela dedicada a São 
Sebastião, em torno da qual 
se formou o povoado. O rá-
pido crescimento determinou 
sua elevação à condição de 
distrito de paz do município de 
Baependi, em 1854, e a cria-
ção da paróquia, em 1868.

Poucos anos depois, em 
1874, Passa Quatro passou 
a integrar o recém criado mu-
nicípio de Pouso Alto.

A inauguração da Estrada 
de Ferro Minas e Rio, pelo 
imperador D. Pedro II, em 
1884, trouxe grande impulso 
à localidade, possibilitando 

acesse o portal de Passa Quatro em www.correiodopapagaio.com.br/passaquatro

Passa Quatro

Passa Quatro é uma cidade histórica, cercada por montanhas que, além de
apresentar toda a hospitalidade mineira,  oferece passeios por um rico conjunto 

arquitetônico de casarões, aventura e adrenalina através do ecoturismo

o crescimento quantitativo e 
qualitativo das produções eco-
nômicas. E, por conseguinte, 
a criação do município de 
Passa Quatro, com território 
desmembrado de Pouso Alto, 
através de lei de 1º de setem-
bro de 1888.

A década de 1930 também 
marcou a conquista da au-
tonomia judiciária municipal, 
ocorrida através da instalação 
da Comarca de Passa Quatro, 
em 1936. E também pela rea-
lização, em 1937, de estudos 
sobre a qualidade da água de 
algumas de suas fontes pelo 
Departamento de Produção 

Mineral do Ministério da Agri-
cultura que resultaram no 
reconhecimento do município 
como novo distrito hidromine-
ral do Brasil, em 1941, e na 
sua elevação à categoria de 
estância hidromineral, através 
de decreto estadual de 1946.

Passa Quatro entrou para 
história republicana do Brasil 
ligada às revoluções de 1930 
e de 1932, quando foi transfor-
mada em palco de combates 
militares entre tropas legalis-
tas e revolucionárias, devido 
sua localização estratégica na 
ligação dos estados de Minas 
Gerais e São Paulo.
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Cachoeira na Floresta Nacional de Passa Quatro

Vista panorâmica da cidade

Travessia da Serra Fina

Beleza exuberante do alto das serras do município

Um dos atrativos mais bonito da cidade 
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Passa Quatro

Completando 10 anos, o 
Festival de Gastronomia de 
Passa Quatro-MG de 2018, já 
começou e está de cara nova. 
Com novo nome e marca o 
“Passa Quatro Gastronomia 
2018” promete muitas novi-
dades, com os pratos mais 
saborosos da culinária local, 
eventos para todas as idades, 
shows, além de incentivar a 
sustentabilidade, empreende-
dorismo, produção e desen-
volvimento econômico e rural 
da cidade.

Segundo informações da 
Prefeitura Municipal de Passa 
Quatro e da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo, Cultura e 
Desenvolvimento Econômico, 
este ano o evento será dividido 
em duas fases, dentro e fora 
dos estabelecimentos partici-
pantes. 

A primeira fase do evento já 
está acontecendo nos restau-
rantes, cafés, bares e docerias 
do município e os pratos já po-
dem ser experimentados. 

Cada participante criou um 
prato exclusivo e especialmente 
para o evento. O público poderá 
experimentar, avaliar a criação 
e criatividade culinária, avaliar o 
estabelecimento, atendimento e 
cortesia do local.

A segunda fase do Festival 
começa no dia 06 até 15 de 
julho, na Praça de Eventos da 
cidade. Na programação estão 
marcadas oficinas, workshops, 
palestras, apresentações ar-
tísticas e diversos shows. Um 
deles será do Grupo Musical 
O Teatro Mágico, que reúne 
elementos de música, teatro, 
poesia, literatura e circo no 
palco. Além das apresenta-
ções o visitante também po-
derá experimentar os pratos 
concorrentes ao prêmio, já 
que cozinhas e estruturas de 
atendimentos serão instaladas 
na praça de eventos.

Outra novidade do festival é 
a curadoria técnica, com a parti-
cipação de chefs e profissionais 
especializados em gastronomia 
e produção rural.

Com a curadoria do renoma-
do chefe Rafa Bocaina, o festi-
val também tem a missão de 
orientar o resgate da identidade 
gastronômica de Passa Quatro, 
aproximando e incluindo o pro-
dutor rural no circuito interno da 
gastronomia, fazendo um elo 
entre produtos, estabelecimen-
tos e consumidor final.

Durante o evento, segun-
do a Secretário de Turismo, 
Cultura e Desenvolvimento 
Econômico da cidade,  serão 
aplicadas algumas pesquisas 
de satisfação e métricas de 
resultados que serão usadas 
para posteriormente nortear 
ações que fomentem o desen-
volvimento econômico e rural 
de Passa Quatro. 

 
Participantes
do Festival

Restaurante Irmãs Silva

As irmãs Silva trazem para 
esta edição uma famosa re-
ceita da culinarista Dona Nair 
do Roque: “Caldo de Pinto 
Mineiro”. O prato é composto 
por mandioca, frango, cebola, 
cheiro verde e pimenta do 
reino.

 
Restaurante Estação

“Cordeiro ao molho de vinho 
tinto” é o prato desenvolvido 
pelo Restaurante Estação. Um 
prato bem elaborado com sabor 
suave acompanhado de purê de 
mandioquinha.

 
 Empadas La Motta

A Empadas La Motta oferece 
a “Empada de Pinhão com 
Carne Seca” e uma novidade 

de acompanhamento: Ketchup 
de goiabada. Os ingredientes 
da empada são pinhão, carne 
seca, molho de tomate artesa-
nal, cebola e alho. 

Esfiha.com

“Cachepô de kibe frito com coa-
lhada seca e geleias artesanais 
de Passa Quatro” é o prato da 
Esfiha.com para o festival. A 
ideia é trazer a atual cultura 
rural mineira junto com a cul-
tura francesa que influenciou a 
cidade e região. 

 
Forneria Antônio

O restaurante criou para esta 
edição a “Parmegeana Mineira”, 
acompanhado  por lombo, arroz 
com linguiça e repolho. 

 
Grão da Serra Café

O café apresenta o “Bombo-
cado de Fubá com calda de 
goiaba do Grão da Serra Café”. 
Uma receita da Vovó Maria que 
leva fubá de Moinho de Pedra, 
leite de coco, leite fresco, queijo 
parmesão e um toque de açúcar 
caramelizado, acompanhado 
por uma calda de goiaba.

Restaurante Recanto
do Charlô 

Apresenta o prato “Truta em 
tirinhas”. Deliciosa truta culti-
vada nas águas frias  e puras 
da serra, acompanhda de um 
molho exclusivo da casa.

A casa do Chocolate 

Com o prato “Torta Trufada”.

Chris Café & Cia 

Com o Fondue de gorgonzola 
no pão italiano.

Cervejaria Napoleão

Criou o lanche Bonnaburguer  

Brigadeiro à Bessa 

Apresenta a sobremesa Briga-
deiro Trufado Romeu e Julieta  

Kaporanga 

Com a Empada de Queijo com 
alho poró 

Restaurante Ponto Quatro

Com o prato Leitão a pururuca

Sushi Porão

Com o Hot Roll Porão

Rancho Pé de Pano
Arrumadim Mineiro

Seis e meia Gourmet
Pizza três queijos mineiros

Festival Gastronômico
Evento promoverá desenvolvimento econômico e

rural, além de trazer uma culinária exclusiva e muita
animação para cidade e região

Programação:
“Passa Quatro Gastronomia 2018”

Local: Praça de Eventos 
Entrada  Gratuita

Data: 06 a 15 de Julho

06 de julho

21h - Banda da Corporação Musical Santa
Cecília de Passa Quatro

22h - Cia. Perambulantes e Luiz Fernando
Mancilha e Gisele Toledo

23h - Duo de Ita

07 de julho
 

12h - Jean e Selminha
16h - MPB 5

16h50 - Banda Remold
17h40 - Sinestesia

18h30 - Rebeca Oliveira e banda 
21h  - Trio Salve Jorge

23h30 - Poison Gas

08 de julho

12h - Pedro Guedes 

09 de julho

20h - Triburbana e o Verbalmente 
 21h - Chris Wefferson  

10 de julho

20h - Tales Pacheco
 

11 de julho

Command -  20h

12 de julho

O Teatro Mágico – 23h

13 de julho

21h - Quartetum Brasil  
23h - Bruno Rocha e Os Pindoramas

  
14 de julho

13h - Trio Bala com Bala     
16h - Gabriel Guedes, Fábio Evoé e Elis Guedes 

23h59 - Aranhas de Marte
 

15 de julho

14h - Farofa Mineira 
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Câmara Municipal de Passa Quatro
INDICAÇÕES

Indicação 18/2018: solicita ao Executivo Municipal providenciar re-
paros na estrada Nova Tronqueiras.

Indicação 24/2018: solicita ao Executivo Municipal providenciar ma-
nutenção do campo de futebol e das ruas do Pinheirinhos.

ATIVIDADES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018

Legislativo

Vereador Aldo Pietro Giuseppe Greco - Pardal

Indicação 1/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar poda e limpeza em 
árvore no bairro Santa Terezinha. 

Indicação 2/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar calçamento na Rua 
Virgínia. 

Indicação 3/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar limpeza de toda 
extensão da Rua Cássia.

Indicação 4/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providências quanto à limpeza 
na Av. Murilo Costa.

Indicação 5/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar instalação de buei-
ro na Av. Francisco de Barros. 

Indicação 6/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar manutenção nas 
margens do Rio Mato Dentro.

Indicação 7/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar limpeza da estrada 
do Mato Dentro.

Indicação 8/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar limpeza em árvore 
no bairro São Francisco.

Indicação 29/2018: solicita ao Execu-
tivo Municipal providenciar colocação de 
quebra-molas na Rua Dr. Castro. 

Indicação 30/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar ação de fiscais nas 
ruas.

Indicação 31/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar conserto de enca-
mamento na Rua Tiradentes.

Indicação 46/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar conserto na rede de 
esgoto na Rua Fausto Ferraz.

Indicação 47/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar limpeza do córrego 
na Rua Chico Melo. 

Indicação 48/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar manutenção na 
estrada da Serra dos Lamins.

Indicação 49/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar calçamento de vias 
públicas nos bairros Caixa D’água I, Bela 
Vista, Cajuru e Mato Dentro.

Indicação 50/2018: solicita ao Executi-
vo Municipal providenciar calçamento da 
estrada nova entre Tronqueiras e Pé do 
Morro.

Indicação 51/2018: solicita ao Executi-
vo Municipal providenciar calçamento da 
Avenida Murilo Costa. 

Indicação 52/2018: solicita ao Executivo 

Municipal providenciar calçamento da Rua 
Bela Vista.

Indicação 53/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar capina na estrada 
do Mato Dentro.

Indicação 54/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar manutenção das 
manilhas na estrada do bairro Jurema.

Indicação 55/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar coleta de lixo na 
Serra dos Lamins com maior frequência.

Indicação 56/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar mudança de direção 
do trânsito na Rua Leopoldo da Luna. 

Indicação 57/2018: solicita ao Execu-
tivo Municipal providenciar manutenção 
do calçamento da Rua Antero Jordão de 
Castilho.

Vereador Benedito Lázaro Guedes - Dito Aleixo

Vereador Edson Rodrigues - Edinho Cordeiro

Pelo Vereador Elói Martins Ferreira - Calói

Indicação 19/2018: solicita ao Executi-
vo Municipal envio de projeto de Código 
Tributário Municipal para melhorar a arre-
cadação do Município.

Indicação 20/2018: solicita ao Exe-

cutivo Municipal envio de projeto de 
lei instituindo cobrança de taxa de 
turismo no Município.

Indicação 21/2018: solicita ao Exe-
cutivo Municipal providenciar laudo 

técnico sobre a situação da ponte 
que liga os bairros Rio das Pedras e 
Pinheirinhos. 

Indicação 22/2018: solicita ao Exe-
cutivo Municipal capina na Estrada do 

Atalho e do Clube de Campo.

Indicação 23/2018: solicita ao Executivo 
Municipal análise sobre possibilidade de rea-
lizar a licitação necessária para manutenção 
dos veículos e máquinas da Prefeitura.

Indicação 34/2018: solicita ao Exe-
cutivo Municipal providenciar capina e 
melhoria na iluminação pública no bairro 
Pé do Morro.

Indicação 35/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar melhoria na ilumi-
nação pública dos bairros Santa Terezinha, 
Copacabana, Centro, Rio das Pedras e 
Pinheirinhos.

Indicação 36/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar calçamento de via 
pública, poda de árvores e melhoria no abas-
tecimento de água no bairro Caixa D’água. 

Indicação 37/2018: solicita ao Executivo Muni-
cipal providenciar reparos em bueiro e melhoria 
na iluminação pública no bairro Tronqueiras.

Indicação 61/2018: solicita ao Executivo 

Municipal providenciar limpeza na Av. Paes 
de Barros.

Indicação 62/2018: solicita ao Exe-
cutivo Municipal providenciar alteração 
no serviço de transporte escolar, para 
melhor atender o bairro Barrinha. 

Indicação 63/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar transposição de 

ponte no bairro Vila Rica. 

Indicação 64/2018: solicita ao Executivo 
Municipal adotar medidas para impedir a 
permanência de animais soltos indevida-
mente nas ruas da cidade.

Indicação 65/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar limpeza em terreno 
situado na Rua Major José Ribeiro.

Vereador  José Luiz Batista de Oliveira - Zé da Padoca

Indicação 9/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar reparos na calçada 
da Rua Cel. Arthur Tibúrcio Ribeiro.

Indicação 10/2018: reitera solicitação ao 
Executivo Municipal, pedindo calçamento 
da Rua Caixa D’água.

Indicação 66/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar poda de árvores na 
Rua Leopoldo de Luna. 

Indicação 67/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar conserto do calça-
mento da Rua Santo Antônio.

Vereador José Reinaldo Gonçalves - Reinaldo Gonçalves

Indicação 13/2018: solicita ao Execu-
tivo Municipal providenciar reforma da 
ponte Dr. Paulo.

Indicação 14/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar colocação de holofotes 
na Rua Capitão Bonanni durante o Carnaval. 

Indicação 15/2018: solicita ao Executivo 
Municipal regulamentar horário de funcio-
namento do banheiro da rodoviária. 

Indicação 16/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar conserto do telhado 
da sede do IMSS. 

Indicação 17/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar reparos no calça-

mento da Rua Maximiliano Luís.

Indicação 26/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar capina e limpeza 
em ruas que especifica.

Indicação 27/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar limpeza da ponte do 
bairro São Francisco.

Indicação 28/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar melhoria na ilumi-
nação na Praça Vereador João Rigotti.

Indicação 38/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar desentupimento de 
manilhas na Estrada da Selinha. 

Indicação 39/2018: solicita ao Executivo 

Municipal providenciar operação tapa-
buraco na Estrada do Palmital. 

Indicação 40/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar troca de manilhas 
junto ao córrego no bairro Pé do Morro.

Indicação 41/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar desassoreamento 
do córrego no bairro Pé do Morro. 

Indicação 42/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar reparos na Rua 
José Damas.

Indicação 43/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar reparos na Rua 
Salgado Scarpa. 

Indicação 44/2018: solicita ao Exe-
cutivo Municipal providenciar coloca-
ção de bueiros nas ruas das Violetas e 
Margaridas.

Indicação 45/2018: solicita ao Exe-
cutivo Municipal providenciar desasso-
reamento e canalização do córrego no 
bairro Tronqueiras.

Indicação 68/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar conserto da ponte 
do Palmital.

Indicação 69/2018: solicita ao Execu-
tivo Municipal providenciar corte para 
saída de água em local que especifica no 
bairro Palmital.

Pelo Vereador Juarez Castilho - Dara

Indicação 11/2018: solicita ao Executivo 
Municipal manutenção do calçamento na 
Rua Laura Siqueira Silva.

Indicação 12/2018: solicita ao Exe-
cutivo Municipal providenciar limpeza 
próximo às casas populares no bairro 
Tronqueiras.

Indicação 25/2018: solicita ao Exe-
cutivo Municipal providenciar sinaliza-
ção de proibição de depósito de lixo na 
Av. Laura Hess.

Indicação 32/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar calçamento de ruas 
que especifica.

Indicação 33/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar reparos em buraco 
existente em via pública que especifica.

Indicação 70/2018: solicita ao Execu-
tivo Municipal providenciar manutenção 
da estrada do Sítio Bela Vista, acesso à 
subestação de água.

Indicação 71/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar construção de abri-
gos nas paradas de ônibus da cidade. 

Indicação 72/2018: solicita ao Executi-
vo Municipal providenciar construção de 
quebra-molas em frente à Escola Estadual 
Lourdes de Castilho.

Pelo Vereador Samuel de Oliveira - Samuel da Farmácia

Indicação 58/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar construção de quebra-
molas na Rua Dr. Daniel de Carvalho. 

Indicação 59/2018: solicita ao Executivo 
Municipal providenciar construção de passa-

relas em locais que menciona.

Indicação 60/2018: solicita ao Executivo 

Municipal que determine e sinalize a proibição 
de estacionamento em trecho da Rua Fran-
cisco de Barros.
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Câmara Municipal de Passa Quatro
REQUERIMENTOS

ATIVIDADES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018

3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil   ...........................................................................................................  132.638,93
3190.13.00 Obrigações Patronais (INSS)   ...........................................................................................................................................  13.856,01
3191.13.00 Obrigações Patronais (IMSS)   ........................................................................................................... .............................. 11.777,80
3350.00.00 Contribuições (IBAM)   ......................................................................................................................................................  3.500,00
3390.14.00 Diárias – Pessoal Civil   .....................................................................................................................................................  755,00
3390.30.00 Material de Consumo ......................................................................................................................................................... 308,30
3390.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção   ...................................................................................................................... 200,18
3390.35.00 Serviços de Consultoria .................................................................................................................................................... 0,00
3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   .............................................................................................................. 1.180,00
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   .......................................................................................................... 9.092,82
3390.46.00 Auxílio-Alimentação ........................................................................................................................................................... 5.858,70
3390.49.00 Auxílio-Transporte .............................................................................................................................................................. 2.786,53
3390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores   ................................................................................................................................ 526,95
4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente   ............................................................................................................................ 0,00
TOTAL ............................................................................................................................................................................................... 182.481,22

RECEBIMENTOS DE DUODÉCIMOS
76.000,00 X 3 MESES.............................................................................................................................................................................................. 228.000,00

Vereador Aldo Pietro Giuseppe Greco - Pardal
l Requerimento 2/2018: solicita ao Execu-
tivo Municipal informações sobre sinaliza-
ção na Av. Murilo Costa.

l Requerimento 4/2018: solicita ao Exe-
cutivo Municipal Prestação de Contas em 

relação ao Carnaval 2018.

l Requerimento 6/2018: solicita ao Exe-

cutivo Municipal informações sobre a 
alienação e aquisição de veículos pela 
Prefeitura.

Vereador Samuel de Oliveira - Samuel da Farmácia
l Requerimento 1/2018: solicita ao Executivo 
Municipal informações sobre a contratação 

de profissionais para elaboração dos laudos 
necessários para concessão de adicional de 

insalubridade aos servidores municipais.
l Requerimento 5/2018: solicita ao Presi-

dente da Câmara o envio de documentos 
ao Ministério Público.

Requerimento assinado por todos os vereadores
l Aldo Pietro Giuseppe Greco (Pardal), l Benedito Lázaro Guedes (Dito Aleixo), l Edson Rodrigues (Edinho Cordeiro), l Elói Martins Ferreira (Calói), José Reinaldo Gonçalves 
(Reinaldo Gonçalves), José Luiz Batista de Oliveira (Zé da Padoca), l Juarez Castilho (Dara), l Marco Antonio Torres (Marco Torres) e l Samuel de Oliveira (Samuel da Farmácia)

l Requerimento 3/2018: solicita ao Executivo Municipal informações sobre a regularização fundiária no bairro Tronqueiras.

PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA
l  1 /2018:  D ispõe  sobre  a  concessão de 
desconto sobre o valor do IPTU referente ao 
exercício de 2018 e dá outras providências. 
(Autoria: Prefeito Municipal)

1ª votação: PROJETO REPROVADO com 5 (cinco) 
votos favoráveis, dos Vereadores Edson Rodrigues, 
Elói Martins Ferreira, José Reinaldo Gonçalves, 
Juarez Castilho e Marco Antonio Torres e 4 (quatro) 
votos contrários, dos Vereadores Aldo Pietro 
Giuseppe Greco, Benedito Lázaro Guedes, José Luiz 
Batista de Oliveira e Samuel de Oliveira. 

l 2/2018: Dispõe sobre a revisão geral anual sobre o 
vencimento-padrão dos servidores públicos do Poder 
Executivo do Município de Passa-Quatro e dá outras 
providências. (Autoria: Prefeito Municipal)

1 ª  v o t a ç ã o :  P R O J E TO  A P R O VA D O  P O R 
UNANIMIDADE

2 ª  v o t a ç ã o :  P R O J E T O  A P R O VA D O  P O R 
UNANIMIDADE (ausente o Vereador Marco 
Antonio Torres)

l 3/18: Dispõe sobre o reajuste do vencimento-
padrão dos professores da educação básica do 
Município de Passa-Quatro, e dá outras providências. 
(Autoria: Prefeito Municipal)

1 ª  v o t a ç ã o :  P R O J E TO  A P R O VA D O  P O R 
UNANIMIDADE

2 ª  v o t a ç ã o :  P R O J E TO  A P R O VA D O  P O R 

UNANIMIDADE

l  4/18: Autoriza a concessão de subvenção e 
contribuição, durante o exercício de 2018, às 
instituições que menciona e dá outras providências. 
(Autoria: Prefeito Municipal)

1 ª  v o t a ç ã o :  P R O J E TO  A P R O VA D O  P O R 
UNANIMIDADE

2 ª  v o t a ç ã o :  P R O J E TO  A P R O VA D O  P O R 
UNANIMIDADE

l 5/18: Dispõe sobre a estrutura de funções para 
execução do Programa Primeira Infância – Criança 
Feliz, no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS, e dá outras providências. (Autoria: 
Prefeito Municipal)

PROJETO NAS COMISSÕES
  
l 6/18: Que concede reajuste de vencimen-
to aos Servidores da Câmara Municipal de 
Passa-Quatro e dá outras providências. 
(Autoria: Mesa Diretora da Câmara)

1ª votação: PROJETO APROVADO POR 
UNANIMIDADE

2ª votação: PROJETO APROVADO POR 
UNANIMIDADE

l  7/18: Que reajusta subsídios de 
Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais. (Autoria: Mesa 
Diretora da Câmara)

1ª votação: PROJETO APROVADO POR 
UNANIMIDADE

2ª votação: PROJETO APROVADO POR 
UNANIMIDADE

l 8/18: Disciplina o horário de funciona-
mento e institui o serviço de plantão de 
atendimento das farmácias e drogarias 
no Município de Passa-Quatro, Estado 
de Minas Gerais. (Substitutivo: Institui o 
serviço de plantão de atendimento das 
farmácias e drogarias no Município de 
Passa-Quatro, estado de Minas Gerais.) 
(Autoria: Vereador Samuel Ribeiro)

1ª votação: SUBSTITUTIVO APROVADO 
POR UNANIMIDADE

2ª votação: SUBSTITUTIVO APROVADO 
POR UNANIMIDADE

l  9/18: Que altera denominação de logra-
douro público. (Autoria: Vereador José 
Reinaldo Gonçalves)

1ª votação: PROJETO APROVADO POR 
UNANIMIDADE

2ª votação: PROJETO APROVADO POR 
UNANIMIDADE

l 10/18: Dispõe sobre a concessão de des-
conto sobre o valor do IPTU referente ao 
exercício de 2018 e dá outras providências. 
(Autoria: Prefeito Municipal)

1ª votação: PROJETO APROVADO com 6 
(seis) votos favoráveis, dos Vereadores 
Benedito Lázaro Guedes, Edson Rodrigues, 
Elói Martins Ferreira, José Reinaldo Gonçal-
ves, Juarez Castilho e Marco Antonio Torres 
e 3 (três) votos contrários, dos Vereadores 
Aldo Pietro Giuseppe Greco, José Luiz Ba-
tista de Oliveira e Samuel de Oliveira.

2ª votação: PROJETO APROVADO com 6 
(seis) votos favoráveis, dos Vereadores 
Benedito Lázaro Guedes, Edson Rodrigues, 
Elói Martins Ferreira, José Reinaldo Gonçal-
ves, Juarez Castilho e Marco Antonio Torres 
e 3 (três) votos contrários, dos Vereadores 
Aldo Pietro Giuseppe Greco, José Luiz Ba-
tista de Oliveira e Samuel de Oliveira.

l  11/18: Abre crédito adicional especial 
por anulação total e parcial de dotação 
orçamentária e dá outras providências. 
(Autoria: Prefeito Municipal)

1ª votação: PROJETO APROVADO POR 
UNANIMIDADE

2ª votação: PROJETO APROVADO POR 
UNANIMIDADE

PROJETOs DE LEI COMPLEMENTAR
l  1/18: Dispõe sobre a reformulação, reestruturação 
e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde 
de Passa-Quatro e dá outras providências. (Autoria: 
Prefeito Municipal)

l  1ª votação: PROJETO APROVADO POR 
UNANIMIDADE

l  2ª votação: PROJETO APROVADO POR 

UNANIMIDADE

l 2/18: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 
de Políticas sobre Drogas e dá outras providências. 

(Autoria: Prefeito Municipal)

l  1ª votação: PROJETO APROVADO POR 
UNANIMIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA DE PASSA-QUATRO
PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018

RESUMO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Legislativo



Pág 8 :: Correio do Papagaio Sexta-feira, 15 de junho de 2018

Cerimônia de Comemoração dos 50 anos da 
APAE de Passa Quatro –MG

Data: 23 de junho - 9h
Local: Sede da APAE – Av. José Inácio de Siqueira, 

s/n 
Bairro: São Miguel – Passa Quatro –MG

Programação: 
- Hino Nacional e Hasteamento da Bandeira

- Apresentação de danças dos alunos da APAE
- Teatro de Bonecos- APAE 50 Anos

- Palavra Aberta
- Momento de Confraternização

- Apresentação da Corporação Musical Santa Cecília 
de Passa Quatro

últimos anos, constatamos 
a crescente dificuldade 
na obtenção de recursos 
financeiros para fazer face 
aos compromissos da En-
tidade. É importante des-
tacar que a APAE precisa 
da ajuda permanente da 
sociedade para que possa 
continuar oferecendo a 
ajuda tão necessária às 
pessoas com deficiência e 
seus familiares.”

Você também pode ser 
um colaborador e ajudar 
os trabalhos da APAE. In-
formações na sede, na Av. 
José Inácio de Siqueira, s/n 
Bairro: São Miguel ou pelo 
telefone (35) 3371-2081

Passa Quatro

A comemoração de um 
trabalho e missão que, 
com a sua ajuda, continu-
ará auxiliando as pessoas 
com deficiência intelectual 
e múltipla e suas famílias

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE) de Passa Quatro 
comemora, este mês, 50 
anos de atividade. Criada 
em 24 de junho de 1968, 
a Apae de Passa Quatro, 
realiza assistência clínica, 
terapêutica e pedagógica, 
para um total de 110 alu-
nos inscritos nos progra-
mas oferecidos. 

A APAE é uma entida-
de civil, filantrópica, de 
caráter social que presta 
serviços de educação, 
habilitação, reabilitação e 
social, promovendo assim 
a defesa de direitos das 
pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla e 
seus familiares.

Segundo a presiden-
te da Associação, Maria 
de Lourdes Figueredo, 
todas as atividades são 
gratuitas e ainda oferece 
a modalidade de atendi-
mento denominada Centro 
Dia, para atender, dentro 
de uma proposta espe-
cífica, pessoas adultas 
com alguma deficiência. 
“Como presidente observo 
e afirmo que o Movimento 
Apaeano é a experiência 
viva do Cuidado, do Ca-
rinho, da Atenção e do 
Compromisso Solidário 
com as pessoas”, ressalta 
a presidente.  

Para realizar todas as 
atividades, a APAE conta 
com uma equipe de 25 
professores, técnicos da 
área de saúde, motoristas, 
educador social, diretor ad-
ministrativo, funcionárias 

APAE de Passa Quatro 
comemora 50 anos

da secretária e serviços 
gerais. Além de trabalha-
dores voluntários no setor 
da diretoria que trabalham 
com as responsabilidades 
jurídicas e administrativas 
da Associação. 

Maria de Lourdes, expli-
ca que a Instituição é man-
tida por parcerias com os 
Órgãos Públicos Municipal/ 
Estadual e Federal, além de 
promoverem campanhas e 
diversas atividades para 
angariar recursos financei-
ros e sustentar o trabalho 
feito. Mas, ainda assim, o 
que ajuda e muito a manter 
os trabalhos são as doa-
ções da sociedade. “Nós 

A comemoração de um trabalho e missão que,
com a sua ajuda, continuará auxiliando as pessoas com 

deficiência intelectual e múltipla e suas famílias


