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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 18/03/2020.  

Aos dezoito (18) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (18-03-2020), 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 oito (8) dos nove (9) Vereadores. Sendo Presidente da Mesa Diretora o 

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

convite do Senhor Presidente, assumiu a cadeira da Vice-Presidência para este ato e Secretária 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 Dr.ª Lucilene Marques da Silva – Assessora Jurídica e 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 início à reunião. 

Logo em seguida justifica a falta do Vereador Vice-Presidente Rubens Gomes da Almeida, que por 

motivo de força maior não poderá estar presente a esta reunião. Continuando, solicitou a leitura da 

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

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

correspondências recebidas: Ofício nº 027/2020 – Gabinete do Prefeito, encaminhando para 

apreciação e arquivo deste legislativo a seguinte documentação: Demonstrativo de Movimento 

Numerário, Balancete Mensal da Receita e Balancete Mensal da Despesa, referentes ao mês de 

janeiro de 2020. Ordem do dia: Dando sequencia, o Senhor Presidente com pareceres favoráveis das 

Comissões e do Jurídico, coloca para apreciação e votação em segundo turno o Projeto de Lei nº 

02/2020 (Câmara Municipal) – Concede Revisão Geral dos Vencimentos dos Servidores da Câmara 

Municipal de Morro da Garça, e dá outras Providências. Faz a chamada nominal e com pareceres 

favoráveis unanimes o declara aprovado. Continuando, com pareceres favoráveis das Comissões e 

do Jurídico, coloca para apreciação e votação em primeiro turno, o Projeto de Lei (Câmara 

Municipal) nº 01/2020 – Dispõe sobre a Instalação de Equipamentos Elimanadores/Bloqueador de 

ar nas tubulações do sistema de água e dá outras providências. O Vereador Ricardo Otávio Silveira 

de Souza pede a palavra ao Senhor Presidente e se dirigindo aos colegas edis, lhes pede apoio 

quanto a aprovação do referido Projeto de Lei, que é de sua autoria. Retornando a palavra, o Senhor 

Presidente faz a chamada nominal e com pareceres favoráveis unanimes o declara aprovado. Obs. A  
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Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro e Vereador Josefino Vital do Rego Junior votaram 

favoráveis ao projeto em pauta, lembrando que sua aprovação não obriga o usuário a solicitar sua 

instalação. Continuando, o Senhor Presidente dá ciência ao plenário que este legislativo recebeu no 

dia treze (13) de março de 2020 (13/03/2020), do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, O 

Processo nº 987772- Prestação de Contas do Município de Morro da Garça, referente ao exercício 

2015, Prefeito José Maria de Castro Matos. Passa cópias à Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas e ao Jurídico e pede que se reúnam para darem pareceres. Continuando, 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, solicita oficio ao 

Poder Executivo, a realização de serviços de melhoramento da estrada rural municipal que liga a 

localidade de Riachinho à Rodovia que liga Felixlândia a Curvelo e, ainda, a estrada Rural que liga 

Riachinho a Morro da Garça, considerando o estado crítico de ambas as estradas. Continuando, 

solicita ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, a possibilidade de 

assegurar o transporte escolar a dois alunos residentes na Comunidade de Riachinho, os mesmos são 

residentes no Município e a falta do transporte escolar, causa grandes transtornos às famílias que 

veem este benefício assegurado aos demais estudantes, inclusive alunos provenientes de Municípios 

circunvizinhos. Continuando, o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza e com apoio da 

Edilidade, solicita constar nos anais desta Casa Legislativa os votos de apoio e reconhecimento às 

acertadas medidas administrativas adotadas pela Administração Municipal de Morro da Garça, em 

decorrência da preocupação e prevenção quanto a disseminação em todo o Pais, do Novo 

Coronavirus (COVID-19). Apresenta Moção de Felicitação pela passagem de aniversário do Senhor 

Marcelino Fernandes de Souza, completando hoje 90 anos de idade e solicita registrar nos anais 

desta Câmara Municipal toda gratidão a este que foi também seu Presidente. O Vereador Roseno 

Pereira Gomes, solicita oficio ao Executivo Municipal, a realização de melhoramentos das estradas 

rurais de Morro da Garça, considerando os enormes estragos em decorrência das chuvas, o que tem 

dificultado e trazido grandes transtornos quanto ao tráfego de veículos. Continuando, manifesta a 

necessidade de melhorias na Ponte sobre o Córrego Picão, neste Município, nas proximidades da 

Fazenda Duas Meninas. O Vereador Apolo Dias Sampaio, solicita envio de ofício ao Prefeito José 

Maria de Castro Matos, convidando-o a uma visitação no Bairro Pompéia, neste Município, a fim de  
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verificar as condições precárias das ruas daquele Bairro e outras da cidade e solicita adoção das 

medidas necessárias quanto a limpeza. Fala também dos serviços de capina feitos com roçadeira e 

trator nas ruas da cidade e alerta para o grande perigo que expõe os transeuntes, devido a utilização 

de lâminas de grande potência. Solicita a atenção do Setor de Limpeza Urbana, quanto aos cuidados 

das vias públicas localizadas fora da região central da cidade, fala que as referidas ruas estão 

tomadas pelo mato, possuem grande número de buracos, sendo importante receberem o mesmo 

tratamento dispensado à área central, que apresenta-se bastante cuidada. O Vereador Ricardo Otávio 

Silveira de Souza, apresenta votos de pesar ao Senhor Fernando Pinheiro de Araújo, pelo 

falecimento de seu filho e solicita envio de sua manifestação à família enlutada. O Vereador 

Roberto Ferreira de Souza solicita ao Senhor Presidente que façam um minuto de silencio no 

plenário, em homenagem póstuma à família da Senhora Leonor Fernandes Rego, pelo falecimento 

de sua filha Janaína Fernandes Rego Rodrigues, a qual causou grande comoção em nossa cidade.  

A Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, solicita envio de moção de pesar a família do 

Senhor Walfrido Pereira Leite, pelo seu falecimento, e dos demais apresentados pelos colega edis e 

solicita comunicar às famílias enlutadas. Continuando a Vereadora fala da proveitosa reunião 

acontecida neste município “Grande Sertão, promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de 

Curvelo e o Sistema FAEMG SENAR MINAS”. O Senhor Presidente comunica que em decorrência 

da preocupação e prevenção quanto a disseminação do Novo Coronavirus (COVID-19) em todo o 

Pais, esta câmara suspenderá seus trabalhos pelos próximos quinze (l5) dias e se for preciso 

suspenderá também as reuniões ordinárias do mês de abril. 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.   

 

 

Tiago Marques da Silveira – Presidente                                                Roseno Pereira Gomes - Vice-Presidente  

 

 

Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido - Secretária        Ricardo Otávio Silveira de Souza  

 

 

Maria de Fátima Coelho e Castro                                                           Apolo Dias Sampaio 

 

 

Josefino Vital do Rego Junior                                                                Roberto Ferreira de Sousa  


