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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 05/02/2020.  

Aos cinco (05) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (05-02-2020), 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 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: Maria de Fátima Coelho 

e Castro, Roseno Pereira Gomes, 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 Jurpidica. 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. 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 004/2020- 3ª Promotoria de Justiça de 

Curvelo, comunicando este legislativo que no dia 07/01/2020 a Promotora de Justiça Fernanda de 

Paula Silva, assumiu as funções desta Comarca, com atribuições junto à 2ª Vara Cível, Turma 

Recursal, Curadorias da Infância e Juventude, das Pessoas com deficiência e Idosos e da Saúde. 

Aleu ofício nº 2975/2020 – TJMG 1ª/CUV – Comarca/Curvelo, encaminhando a este legislativo 

cópia do Edital de Instalação da Correição Ordinária Geral nesta Comarca referente ao exercício de 

2019, convidando para audiência pública de inicialização dos trabalhos, a realizar-se no dia 10 de 

fevereiro de 2020, às 09h30min, no Salão do Júri desta Comarca. Leu ofício 011/2020 – Gabinete 

do Prefeito, rendendo agradecimentos a este legislativo pela devolução de saldo financeiro 

remanescente referente ao exercício de 2019, na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Leu 

ofício 010/2020 – Gabinete do Prefeito, encaminhando a este legislativo para apreciação e arquivo o 

“Demonstrativo de Movimento Numerário, Balancete Mensal da Receita e Balancete Mensal da 

Despesa referentes ao mês de dezembro de 2019”. Leu Moção de Aplausos, com votos de 

reconhecimento ao Senhor Raimundo Nonato Alves Coelho, servidor da Prefeitura Municipal de 

Morro da Garça, recém-aposentado, apresentado pelo Vereador Presidente Tiago Marques da 

Silveira e endossado pelos demais vereadores. Ordem do dia: o Senhor Presidente: Considerando a  
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janela partidária, no período de 05 de março a 03 de abril, quando os vereadores poderão estar 

mudando de sigla partidária; Considerando que as comissões permanentes são constituídas 

observado a proporcionalidade partidária; Considerando que as bancadas partidárias somente estrão 

definidas a partir de abril, sugeri a prorrogação do mandato das comissões vigentes em 2019, para 

até o mês de abril 2020. Seguidamente coloca a proposta em votação e com aceitação unanime 

declara prorrogado o prazo das comissões do legislativo. Continuando, dá ciência ao plenário que 

no dia 04/ 02 / 2020, foi protocolado nesta casa legislativa pelo executivo municipal com pedido de 

URGÊNCIA os seguintes projetos de leis: Projeto de Lei nº 01, de 30 de janeiro de 2020 – Concede 

reajuste salarial dos vencimentos dos servidores municipais que percebem um salário mínimo 

mensal. Projeto de Lei nº 02, de 30 de janeiro de 2020 – Concede reajuste salarial dos professores 

da Rede Municipal de Ensino de Morro da Garça/MG e dá outras providências. Projeto de Lei nº 03, 

de 30 de janeiro de 2020 – Autoriza a concessão de Revisão Geral Anual dos Vencimentos dos 

Servidores da Prefeitura Municipal de Morro da Garça/MG e dos Conselheiros Tutelares. Dá 

ciência que foi protocolado no dia 05/02/2020, o Projeto de Lei nº 04, de 04 de fevereiro de 2020 – 

Declara de Utilidade Pública, a “Associação dos Trabalhadores da Industria Textil e Congêneres de 

Morro da Garça/MG”. Passa cópias às Comissões e ao Jurídico e pede que se reúnam para darem 

pareceres. Continuando, o Senhor Presidente apresenta de autoria da Vereadora Rose Graziele 

Fernandes Freitas Cândido, a Indicação Legislativa nº 01/2020 – Solicitando construção de calçadas 

em frente aos prédios públicos situados nas ruas Prefeito Walter Coelho da Rocha, Rua Oriente e 

Rua Major Salvo, e pede a Dra. Lucilene que faça sua leitura. Logo em seguida o Senhor Presidente 

coloca a referida Indicação em votação e com aprovação favorável unanime, solicita a secretaria que 

faça seu encaminhamento. Dando Sequencia, o Senhor Presidente coloca a palavra franca aos 

Senhores Vereadores para apresentarem proposições ou requerimentos. Em uso da palavra, o 

Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza que solicitou a operação tapa-buracos na Rua Major 

Salvo, bem como a implantação de rotária no entroncamento da Rua Major Salvo com Rua 

Professor Ricardo de Souza Cruz. A seguir falou  em favor da Senhora Rosangela de Lurdes Alves 

Sampaio, solicita oficiar ao prefeito que seja arrumada a estrada em Vila de Fátima que dá acesso a 

antiga fazenda Vicente de Alfredo, pois devido o período das chuvas encontra-se intransitável. 

Solicita também reparos na estrada que vai da Ponte do Bicudo até a Ponte da Jacobina, lembrando 

que os moradores da região pagam impostos em Morro da Garça e aqui também estudam seus  



      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 05/02/2020. 

filhos. O Vereador Apolo Dias Sampaio, em uso da palavra fala de reclamações que lhe fizeram e 

solicita envio de ofício ao prefeito para que seja feito capina pelas ruas da cidade, pois devido o 

período das chuvas encontram-se com a vegetação crescida. O Vereador Roseno Pereira Gomes, 

solicita oficio ao prefeito pedindo que seja retirada a lama (nos trechos de atoleiros) na estrada de 

Campo Alegre, pois devido as fortes chuvas alguns trechos estão intransitáveis. A Vereadora Maria 

de Fátima Coelho e Castro, fala do falecimento do Dr. Marcio Gabriel Diniz e solicita envio de 

condolências. O Presidente Tiago Marques da Silveira, comunica o plenário que em reunião 

costumeira entre funcionários e prefeito, o mesmo falou que estará fazendo a rotatória no 

entroncamento da Rua Professor Ricardo de Souza Cruz com a Rua Major Salvo, tapando buracos 

das ruas e recuperando estradas. Continuando, solicita oficio ao Senhor Prefeito em favor dos 

moradores de Vista Alegre São José e Jacarandá, pedindo a construção de cobertura nos pontos de 

ônibus em seus principais entroncamentos, visando uma melhor proteção contra a chuva ou sol aos 

usuários que ali esperam por suas conduções. 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 Senhor Presidente e demais Senhores Vereadores.   
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