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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (16-12-2015), entre dezenove 

horas e quinze minutos (19:15hs) a vinte horas (20:00hs), reuniu-se em sessão ordinária, a Câmara 

Municipal de Morro da Garça, na sede do Poder Legislativo, sito à Praça São Sebastião, 424, 

centro, nesta cidade. Previamente convocados nos termos do Regimento Interno, estavam 

presentes à reunião, todos os nove Vereadores. Sendo Presidente da Mesa Diretora a Vereadora 

Sr.ª Maria de Fátima Coelho e Castro, Vice-Presidente Sr. Wellington Rodrigues de Souza e 

Secretário da Mesa Diretora Vereador Sr. Henrique Leite Coelho. Demais Vereadores: Roseno 

Pereira Gomes, Aelton Geraldo Fernandes Rocha, Domicio Bernardes de Lima, Josefino Vital do 

Rego Junior, Roberto Ferreira de Souza e Ricardo Otávio Silveira de Souza. Também presentes o 

Dr. Paulo Henrique de Abreu – Assessor Jurídico desta Casa Legislativa e Geralda Lucia Pereira 

Fonseca – Assessora Contábil. Após a chamada inicial a Sr.ª  Presidente constatando quórum legal, 

proferindo a frase “em nome de Deus declaro abertos os trabalhos”, dá inicio à reunião. 

Continuando, solicita à Assessoria que faça a leitura da ata da reunião ordinária anterior, que lida 

em alta voz, coloca-a em apreciação e votação, a mesma recebendo votos favoráveis, a Sr.ª 

Presidente a declara aprovada por unanimidade. Continuando, solicita ao secretário que faça a 

leitura das correspondências: Oficio do Gabinete do Dep. Est. Fábio Cherem, comunicando que foi 

autorizado pelo Secretário de Estado de Governo o pagamento de parcela do convênio, 

beneficiando este município no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para 

mobiliário e ou equipamento ao CE Prefeito Walter Coelho da Rocha. Dando Sequencia, a Sr.ª 

Presidente coloca a palavra franca aos Senhores Vereadores para que possam apresentar proposta 

ou requerimento a serem encaminhados ao executivo municipal, à mesa diretora, ou serem 

discutidos neste expediente. O Vereador Aelton Geraldo Fernandes Rocha, rende felicitações aos 

assessores, colegas Edis e funcionários pelas festividades de fim de ano. O Vereador Ricardo 

Otávio Silveira de Souza, fala que esteve reunido com o Secretário Municipal de Obras, Sr. 

Geraldo Henrique Coelho de Freitas, o Secretário de Planejamento, Sr. Vinicius Pereira Candido e 

a Engenheira Dra. Letícia Dugulin de Castro, na comunidade de Riachinho conferindo as medidas 

da área cedida à prefeitura para construção da quadra poliesportiva e constataram medidas a maior, 

o que vem merecer doação de mais alguns metros visando a melhor centralização da quadra. Falou 

que suas palavras têm sido mal interpretadas, mas que está sempre trabalhando em prol da 

melhoria de sua comunidade. O Vereador Wellington Rodrigues de Souza, humildemente se 

desculpa com os nobres colegas por algumas palavras mal interpretadas e diz que se errou foi 

tentando acertar. Rende felicitações pelas festas de fim de ano e pede que oficie os melhores votos 

ao Prefeito municipal e todo seu secretariado. A Sr.ª Presidente solicita ao secretário que envie 

manifestação de pesar à família do Senhor Manoel Severo da Silveira, apresentado condolências 

pela tragédia que acometeu sobre sua família que culminou com a perda das vidas de seus 

familiares em acidente automotivo. Continuando, rende felicitações aos assessores, colegas Edis e 

funcionários pelas festividades de fim de ano. O Vereador Roberto Ferreira de Souza, comenta 

sobre o ocorrido em dias anteriores questionando a deficiência e o descaso da CEMIG, que deixou 

o município por mais de treze horas sem energia elétrica causando transtorno e grandes prejuízos a 

comunidade, comprometendo também os serviços de telefonia e abastecimento de água. Ordem 

do dia: A Sr.ª Presidente coloca para apreciação e considerações finais e logo em seguida para 

votação em segundo turno o Projeto de Lei n° 017, de 21 de outubro de 2015 – Autoriza o 

Município de Morro da Garça a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A- 

BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Continuando faz a 

chamada nominal aos Vereadores quanto sua aprovação o mesmo recebendo pareceres favoráveis 
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de quatro votos “sim” e quatro votos “não” manifestados pelos Vereadores Aelton Geraldo 

Fernandes Rocha, Josefino Vital do Rego Junior, Ricardo Otávio Silveira de Souza e Roberto 

Ferreira de Souza, fica empatado, cabendo o voto da Sr.ª Presidente que vota “sim” e declara 

aprovado o referido projeto de lei por cinco votos a quatro. Em seguida, a Sr.ª Presidente coloca 

para apreciação e votação em segundo turno o Projeto de Lei n° 018, de 18 de novembro de 2015 – 

Dispõe sobre a extinção da tarifa B4B e institui a tarifa B4A para a contribuição de custeio do 

serviço de iluminação pública. Em ato contínuo faz a chamada nominal aos Vereadores quanto sua 

aprovação e com sete votos favoráveis e um contra, expressado pelo Vereador Josefino Vital do 

Rego Junior, a Sr.ª Presidente  o declara aprovado. A Sr.ª Presidente nada mais tendo a tratar, 

encerrou a sessão, da qual lavro a presente ata que ao ser lida, se aprovada, será assinada pelo Sr. 

Secretário, pela Sr.ª Presidente e demais Senhores Vereadores.  
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