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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 04-12-2019.  

Aos quatro (04) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (04-12-2019), 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 (8) dos nove (9) Vereadores, sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador 

Tiago Marques da Silveira, Vice-Presidente Vereador Roseno Pereira Gomes, que atendendo 

convite do Senhor presidente compôs a mesa dos trabalhos e Secretária Senhora Vereadora Rose 

Graziele Fernandes Freitas Cândido. Demais Vereadores: Maria de Fátima Coelho e Castro, Apolo 

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

de Souza. Também presentes Geralda Lucia Pereira Fonseca–Assessora Contábil e Dr.ª Lucilene 

Marques da Silva – Assessora Jurídica. Após a chamada inicial o Senhor Presidente constatando 

quórum legal, proferindo a frase “em nome de Deus declaro abertos os trabalhos”, dá início à 

reunião e justifica a falta do Vereador Rubens Gomes de Almeida que por motivo de saúde não 

poderá estar presente a esta reunião. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da ata da 

reunião ordinária anterior, a qual, submetida à votação e recebendo pareceres favoráveis unanimes, 

o Senhor Presidente a declara aprovada. Seguindo, solicita ao secretário que faça a leitura das 

correspondências recebidas: Ofício nº 142/2019 – Gabinete do Prefeito, que acompanha os 

seguintes documentos: Demonstrações de Movimentos Numerários, Balancetes Mensais das 

Receitas e Balancetes Mensais das Despesas, ambos referentes aos meses de setembro e outubro de 

2019. Ordem do dia: 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 017/2019 – Autoriza o Executivo Municipal a Alterar Fontes de Recursos de Orçamento do 

Exercício de 2019. Seguindo faz a chamada nominal e com pareceres favoráveis unanimes o declara 

aprovado. Continuando, coloca a palavra franca aos Vereadores para apresentarem proposições ou 

requerimentos. Em uso da palavra, o Vereador Apolo Dias Sampaio se dirigindo ao Senhor 

Presidente, refaz o pedido que sejam filmadas as reuniões da câmara municipal, visando que o 

trabalho dos vereadores possam ser acompanhados pela população mesmo em suas próprias casas. 

O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, apoia as palavras do colega edil e fala que recebeu 

áudio que está circulado na cidade, de pessoa que tem contato com o município, falando nome de 

vereadores e até mesmo do senhor presidente e demonstrando insatisfação, sem definir nome,  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 04-12-2019. 

afirma que são inverdades e que a conversa saiu de dentro da câmara. Fala nas pessoas que 

trabalham na fábrica e não deveriam ser obrigadas a participarem das reuniões da prefeitura 

realizadas nas quartas-feiras.  Continuando fala que a assessoria da câmara nunca impôs quanto a 

votação dos vereadores, mas, ele votará sempre acompanhando o parecer jurídico, pela legalidade e 

constitucionalidade dos projetos aqui apresentados. O Vereador Josefino Vital do Rego Junior, fala 

que foi eleito pelo povo e estará sempre votando de acordo com sua convicção em favor do povo. O 

Vereador Roberto Ferreira de Souza, diz que sempre participa das reuniões feitas pelo executivo nas 

quartas–feiras, mas o tratam como se não o visem nas reuniões. Expressa a falta de respeito aos 

vereadores, quando nas reuniões da prefeitura citam os nomes dos vereadores que pedem 

informações aos projetos de leis aqui enviados. O Vereador Apolo Dias Sampaio, faz elogios à 

assessoria da câmara que em suas explanações nas reuniões das Comissões da Casa, tanto tem 

auxiliado na deliberação dos pareceres. Retornando a palavra, o Senhor Presidente convoca a 

edilidade para reunião extraordinária deste legislativo no dia onze (11) deste corrente mês e ano, às 

18:00 horas, neste plenário. Nada mais tendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, da qual 

lavro a presente ata que ao ser lida, se aprovada, será assinada pela Senhora Secretária, pelo Senhor 

Presidente e demais Senhores Vereadores.   

 

 

Vereador Tiago Marques da Silveira- Presidente                 Vereador Roseno Pereira Gomes - Vice-Presidente ad- hoc 

 

 

Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido - Secretária     Roberto Ferreira de Sousa                                     

 

 

Maria de Fátima Coelho e Castro                                  Apolo Dias Sampaio         

 

 

 Josefino Vital do Rego Junior                                     Ricardo Otávio Silveira de Souza 

 


