
      CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

         CEP. 39.248-000                                                      CNPJ: 38.522.827/0001-38 

 

 

Endereço: Praça São Sebastião, 424 - Centro – Telefone (38) 3725 – 1121 / FAX. (38) 3725 - 1121  
E-mail: cmgarca@bol.com.br 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 02-10-2019.  

Aos dois (02) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (02-10-2019), entre dezenove 

horas e quinze minutos (19:15h) às vinte horas (20:00h), 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 (9) Vereadores, sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador Tiago 

Marques da Silveira, Vice-Presidente Vereador Rubens Gomes de Almeida e Secretária Senhora 

Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido. Demais Vereadores: Roseno Pereira Gomes, 

Apolo Dias Sampaio, Josefino Vital do Rego Junior, Roberto Ferreira de Sousa e Ricardo Otávio 

Silveira de Souza. Também presentes A Dr.ª Lucilene Marques da Silva - Assessora Jurídica, 

Geralda Lucia Pereira Fonseca –Assessora Contábil e Maria Marlene Diniz – Assessora da 

Presidência. Após a chamada inicial o Sr. Presidente constatando quórum legal, proferindo a frase 

“em nome de Deus declaro abertos os trabalhos”, dá início à reunião. Logo em seguida, justificou a 

falta da Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, que comunicou o motivo de sua ausência. 

Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da ata da reunião ordinária anterior, a qual, 

submetida à votação e recebendo pareceres favoráveis entre os presentes, o Senhor Presidente a 

declara aprovada. Seguindo, solicita ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas: 

Declaração assinada pelo Professor Sergio Donizete Faria – Coordenador do Projeto de Extensão, 

referindo-se a Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, pois a mesma se encontra em reunião do 

Projeto de Extensão “Cartografia Rosiana: Guimarães Rosa: Sob a Perspectiva da Preservação, 

Salvaguarda Cultural e Inclusão Produtiva” da qual é membro participante, no Instituto de 

Geociência – Universidade Federal de Minas Gerais, para discussão de rota turística literária. Leu 

ofício nº 051/1ª PJ/2019 – Ministério Público do Estado de Minas Gerais, comunicando que em 

17/09/2019, o Promotor de Justiça – Sérgio Álvares Contagem, iniciou o exercício funcional 

perante a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Curvelo/MG. Leu ofício nº 132/2019 – Gabinete 

do Prefeito, que apresenta a este legislativo para apreciação e arquivo, o, Demonstrativo de 

Movimento Numerário, Balancete Mensal da Receita e Balancete Mensal da Despesa, ambos 

referentes ao mês de agosto de 2019. Leu convite a este legislativo do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio das Velhas por meio do SCBH Rio Bicudo, à 4ª Oficina da Capacitação Ambiental, na 

Barraca da Igreja Comunidade Capivara de Baixo, zona rural, Corinto/MG, no dia 16 de outubro de 

2019, de 09:00h às 17:00 horas. Continuando, o Senhor Presidente com pareceres favoráveis das 

Comissões e do Jurídico, coloca para ultimas considerações e seguidamente para votação em 

segundo tuno, o Projeto de Lei nº 09, de 04 de setembro de 2019 – “Institui o Projeto “Regulariza 

Morro da Garça”, que dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana no Município de Morro da 

Garça/MG e dá outras providências”. Faz a chamada nominal aos nobres edis e com pareceres 

favoráveis unanimes entre os presentes o declara aprovado. Dando sequencia, comunica o plenário 

que no dia 30 de setembro de 2019, foi protocolado nesta Casa Legislativa pelo Prefeito Municipal 

o Projeto de Lei nº 10/2019 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Morro da Garça – 

MG, para o Exercício Financeiro de 2020. Continuando, o Senhor Presidente comunico o plenário 

que neste dia 02 de outubro de 2019, foram protocolados nesta Casa Legislativa pelo Prefeito 

Municipal, os seguintes Projetos de Leis: Projeto de Lei nº 11, de 02 de outubro de 2019 “Autoriza 
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a Prefeitura Municipal de Morro da Garça/MG, a ceder de forma gratuita imóvel público para á 

instalação de estabelecimento bancário e dá outras providências”, e com pedido de urgência, o 

Projeto de Lei nº 12, de 02 de outubro de 2019 – Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional 

Especial e dá outras providências. Seguidamente passo cópia às Comissões e ao Jurídico e pede que 

se reúnam para darem pareceres. Continuando, coloca a palavra franca aos Senhores Vereadores 

para apresentarem proposições ou requerimentos a serem discutidos nesse expediente: O Vereador 

Ricardo Otávio Silveira de Souza, em uso da palavra apresenta manifestação de pesar e solicita 

encaminhar moção de falecimento, à família da Senhora Maria Alves da Rocha e do Senhor Pedro 

Paulo da Silva. Continuando fala de sua indignação quanto a resposta a solicitação de sua autoria 

quanto ao fechamento com arame do terreno da antiga Escola Municipal de Lagoa, se expressa: “se 

a prefeitura não tem dinheiro para fazer uma cerca fechando um terreno do município, pode fechar 

as portas”. Continuando com a palavra, fala que ainda não foi reestabelecido o abastecimento de 

água na comunidade rural de Riachinho, pede apoio do legislativo solicitando ao Poder Executivo 

Municipal especial atenção com relação ao abastecimento de água na referida comunidade, 

ressaltando a necessidade premente deste serviço, considerando a total falta de abastecimento de 

água na comunidade, o que vem trazendo grande dificuldade, transtorno e sofrimento aos 

moradores. Fala da realização da tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida, nos dia 11, 12 e 13 

de outubro de 2019, sendo de grande necessidade o fornecimento solicitado, no local das 

Barraquinhas, para atender a demanda da Igreja local e das festividades. No mesmo expediente o 

Presidente Tiago Marques da Silveira, manifesta pesar às famílias de Pedro Paulo da Silva e Maria 

Alves da Rocha e solicita a secretaria despachar documento às famílias enlutadas. Os Vereadores 

tesem comentários e opiniões. Pedindo a palavra, o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza 

comunica este legislativo que a Senhora Celeide Imaculada Batista Silva, é a atual Presidente da 

Associação Comunitária de Riachinho e Vizinhança, fala que a comunidade vai ser beneficiada com 

cinco (5) implementos agrícolas e a troca de presidente foi necessária para assinatura de 

documentos. O Presidente Tiago Marques da Silveira, suspendendo os trabalhos solicitando a 

secretária que faça oficio ao Prefeito José Maria de Castro Matos, quanto ao reestabelecimento da 

água na comunidade de Riachinho, solicitação do Edil Ricardo Otávio Silveira de Souza, e assim, 

todos os demais Vereadores poderão lhe render apoio assinando o documento. Retomando os 

trabalhos, o Senhor Presidente nada mais tendo a tratar, encerrou a sessão, da qual lavro a presente 

ata que ao ser lida, se aprovada, será assinada pela Senhora Secretária, pelo Sr. Presidente e demais 

Senhores Vereadores.   

 

 

Vereador Tiago Marques da Silveira- Presidente                 Vereador Rubens Gomes de Almeida - Vice-Presidente 

 

Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido - Secretária        Roseno Pereira Gomes                                   

 

Apolo Dias Sampaio                                                             Josefino Vital do Rego Junior  

 

Roberto Ferreira de Sousa                                                      Ricardo Otávio Silveira de Souza 
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