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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 21-08-2019.  

Aos vinte e um (21) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (21-08-2019), entre 

dezenove horas e quinze minutos (19:15h) às 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 todos os 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, 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 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. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da 

ata da reunião ordinária anterior, a qual, submetida à votação e recebendo pareceres favoráveis, o 

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

correspondências recebidas: Indicação Legislativa 03/2019,de autoria da Vereadora Rose Grazielle 

Fernandes Freitas Cândido, solicitando ao Prefeito José Maria de Castro Matos, que providencie 

junto ao Órgão competente a instalação de braços com luminárias nos postes existentes na Rua 

Raimundo Ferreira dos Santos, próximo aos números 80 e 150 e também próximo à (ETE) Estação 

de Tratamento de Esgoto, no bairro Centro. Leu Moção de Agradecimento, pela Vereadora Maria 

de Fátima Coelho e Castro ao Dr. Gustavo Terra Elias – Coordenador da Ouvidoria do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais pela palestra intitulada “Ouvidorias Municipais: por que instituí-

las?”, proferida na Casa da Cultura do Sertão de Morro da Garça, em reunião da Associação dos 

Municípios do Médio Rio das Velhas (AMEV), no dia 19 de agosto de 2019. Leu Moção de 

Agradecimento, manifestada pela Vereadora Rose Grazielle Fernandes Freitas Cândido, à Senhora 

Felicidade Tupinamba – Gerente Regional da Gestão Estratégica na CODEVASF e ao Sr. Aldimar 

Rodrigues Filho – Superintendente Regional da CODEVASF 1ª/SR., pelo trabalho eficiente, 

dedicado e bem sucedido, que veem desenvolvendo. Leu de autoria da mesma Vereadora, 

Requerimento ao Plenário 02, de 21 de agosto de 2019, requerendo a esta Presidência, oficiar as 

emissoras ‘InterTV Grande Minas” afiliada à Rede Globo, “Alterosa” afiliada ao SBT, “Record 

Minas”, “Band Minas” e “Rede Minas”, solicitando estudos a fim de implantar com brevidade o 

sinal digital dessas emissoras em nosso município assim como a data previa para tal realização, e 

que, em quanto isso não aconteça, que providenciem a imediata melhora no sinal analógico dos seus 

respectivos canais. Leu Requerimento nº 03/2019 – Manifesto de preocupação com a pretendida 

privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ETC, apresentado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Tiago Marques da Silveira, endereçado às principais autoridades do país. 

Continuando, passa a palavra ao Sr. Marcus Vinícius Mendes Cruz, que a tem agendado neste 

expediente e em suas palavras procura entender o porque da resistência deste plenário em aprovar 

os Projetos de Lei nº 07 e 08/2019, que tramitam nesta casa, sendo que a proposta vem trazer  
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benefícios a todas as comunidades rurais. Prosseguindo, o Senhor Presidente passa a palavra ao 

Senhor Welington Rodrigues de Souza, que também a agendou em tempo hábil. Em suas palavras 

fala do quanto os projetos em pauta vem ajudar o município e pede aos Vereadores que os aprovem. 

Ordem do dia: O Senhor Presidente com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, coloca 

para ultimas considerações e seguidamente para votação em segundo turno o Projeto de Lei nº 07, 

de 25 de junho de 2019 – Autoriza o Município de Morro da Garça a contratar com o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operação de crédito com outorga de garantia e dá 

outras providências. Faz a chamada nominal aos Edis e apurando cinco votos “não”, manifestados 

pelos Vereadores Rubens Gomes de Almeida, Roseno Pereira Gomes, Apolo dias Sampaio, Roberto 

Ferreira de Sousa e Ricardo Otávio Silveira de Souza, e três votos “sim”, manifestados pelos Edis 

Maria de Fátima Coelho e Castro, Josefino Vital do Rego Junior e Rose Grazielle Fernandes Freitas 

Cândido, o Senhor Presidente declara derrubado o referido Projeto de Lei. Dando sequencia e com 

pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, coloca para ultimas considerações e 

seguidamente para votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 08, de 25 de junho de 2019, - 

Autoriza o Município de Morro da Garça a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais S/A – BDMG, operação de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Faz a 

chamada nominal aos Edis e apurando cinco votos “não”, manifestados pelos Vereadores: Rubens 

Gomes de Almeida, Roseno Pereira Gomes, Apolo dias Sampaio, Roberto Ferreira de Sousa e 

Ricardo Otávio Silveira de Souza, que fala convicto de não ser bom endividar o município e se for 

de interesse do Executivo, este Vereador, juntamente com o Edil Roberto Ferreira de Souza, se 

disponibilizam para tentarem os recursos necessários, através de  Emenda Parlamentar. Apurando 

três votos “sim”, manifestados pelos Edis Maria de Fátima Coelho e Castro, Josefino Vital do Rego 

Junior e Rose Grazielle Fernandes Freitas Cândido, o Senhor Presidente declara derrubado o 

referido Projeto de Lei. Seguindo coloca a palavra franca aos Senhores Vereadores para 

apresentarem proposições ou requerimentos a serem discutidos nesse expediente: A Vereadora 

Maria de Fátima Coelho e Castro, fala com pesar da morte do Senhor Helvésio José da Silva e pede 

enviar ofício de condolências à família enlutada. Usando a palavra o Vereador Apolo Dias Sampaio, 

dirigindo-se ao Senhor Marcus Vinícius Mendes da Cruz, diz que o prefeito paga contas de enegia 

elétrica de poço artesiano de algumas comunidades rurais e se a dele não é assistida com este 

benefício, eles deveriam solicitar ao prefeito municipal a mesma ajuda. Usando a palavra, o 

Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, não tendo atendida sua reivindicação, solicita reiterar 

ao Poder Executivo, solicitação anteriormente apresentada, no sentido de que seja determinado o 

percurso do caminhão pipa, para molhar a estrada da Comunidade de Campo Alegre, entorno da 

Escola Municipal Carlos Pereira Mariz. O Vereador proponente menciona os transtornos e 

sofrimento dos moradores da comunidade, considerando a existência de uma escola, naquelas 

proximidades. O Vereador também reivindica que seja molhada a estrada cuja mudança foi 

autorizada pela Prefeitura Municipal, nas proximidades da residência do Senhor Antônio Carlos da 

Rocha, na comunidade de Riachinho, sendo que a sua família está constantemente exposta a grande 

volume de poeira, e vem sofrendo com os transtornos e riscos à saúde. Continuando, solicita ao  
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Prefeito José Maria de Castro Matos, que junto à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 

Municipal da Assistência Social, viabilize consulta e demais atendimentos, necessitados pela 

Senhora Zilda, residente na comunidade de Riachinho, a mesma é portadora de câncer, e encontra-

se com o estado de saúde bastante agravado. Solicita também que seja molhada a Rua Constituição, 

no trecho que não foi colocado asfalto, pois o volume de poeira tem causado transtornos aos 

moradores. O Vereador Roseno Pereira Gomes, faz agradecimentos à pessoa do Senhor Prefeito, 

pelos bons serviços realizados na comunidade de Capim Branco, onde foi feita uma base e colocada 

uma nova caixa d’água, de maior capacidade. 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 Sr. Presidente e demais Senhores Vereadores.   
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