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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

         MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 17-04-2013. 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e treze (17-04-2013), entre dezenove horas e 

quinze minutos (19:15h), e vinte horas e trinta minutos (20:30h), 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 oito dos nove Vereadores. Sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador Senhor Wellington 

Rodrigues de Souza, Vice-Presidente, Vereador Senhor Domício Bernardes de Lima, e Secretário da 

Mesa Diretora a Vereadora Senhora Maria de Fátima Coelho e Castro, demais Vereadores: Roseno 

Pereira Gomes, Aelton Geraldo Fernandes Rocha, Josefino Vital do Rego Junior, Roberto Ferreira de 

Souza e Ricardo Otávio Silveira de Souza. Obs. Não compareceu o Vereador Henrique Leite Coelho, 

que justificou sua falta junto ao Presidente da Mesa. Também presentes Dr. Leonardo Ávila – 

Assessor Jurídico, Maria Marlene Diniz – Assessora da Presidência. Após a chamada inicial, o 

Senhor Presidente constatando quórum legal e proferindo a frase “em nome de Deus declaro abertos 

os trabalhos” dá inicio à reunião. Continuando solicita ao secretario que faça a leitura da Ata da 

reunião ordinária do dia 03/04/2013, que lida em alta voz, o Senhor Presidente a coloca em votação e 

a mesma recebendo pareceres favoráveis o Senhor Presidente a declara aprovada por unanimidade. 

Dando Sequência, o Senhor Presidente coloca a palavra aos Senhores Vereadores para que os mesmos 

possam estar apresentando propostas ou requerimentos ao Executivo Municipal, à Mesa Diretora ou 

serem discutidos neste expediente. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, solicita encaminhar 

ao Prefeito José Maria de Castro Matos, o pedido de reforma nas estradas para o Riachinho, pois 

ambas que dão acesso a esta localidade estão com trechos em péssimo estado com erosões e buracos 

causados pelo fluxo de veículos pesados e as chuvas continuas que caíram. Solicita oficio 

parabenizando-o pela reabertura da feira livre aos domingos na Praça Renato Azeredo, e solicita 

prioridade na construção de banheiros sanitários públicos para os feirantes e frequentadores da 

mesma. O Vereador Roberto Ferreira de Souza, solicita ao senhor Presidente que oficie o Senhor 

Prefeito o pedido de informação da data em que será feito o leilão dos terrenos municipais onde se 

encontra instalada as torres de telefonia celular. A Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, 

convida a todos os vereadores a participarem da reunião para a festa da lavoura a ser realizada neste 

dia, ás 20:00 horas, na Casa da Cultura do Sertão. Fala também do projeto de folia de reis que vem 

acontecendo na Casinha da Cultura das Crianças do Setão, patrocinado FUNART e Ministério da 

Cultura, onde os mestres foliões ensinam as crianças e jovens este folclórico costume. O Vereador  
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         MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 17-04-2013. 

Domício Bernardes de Lima, em uso da palavra, solicita a retirada da pauta de votação o Projeto de 

Resolução n° 02/2013- de sua autoria, que Altera a Resolução que contem o Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Morro da Garça, para adequação da redação. Ordem do dia: O Senhor 

Presidente Wellington Rodrigues de Souza, coloca para ser apreciado e votado em segundo turno o 

Projeto de Lei n° 007/2013 – Dispõe sobre Abertura de Credito Especial e dá outras providências. Faz 

a chamada nominal aos Vereadores e com pareceres favoráveis unanimes o declara aprovado. 

Continuando, o Senhor Presidente coloca para apreciação e votação em turno único o Projeto de 

Resolução n° 001/2013 – Proíbe o uso do telefone celular no recinto do plenário da câmara municipal 

de Morro da Garça. Faz a chamada nominal aos Vereadores e apurando sete votos favoráveis e um 

contra (que manifestou o Vereador José Fino Vital do Rego Junior), o Senhor Presidente o declara 

aprovado. Nada mais tendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, eu secretario da 

Câmara, lavro a presente ata, que ao ser lida, se aprovada, será assinada por mim, secretárioª, pelo 

Senhor Presidente e demais Senhores Vereadores.        
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