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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 19/02/2020.  

Aos dezenove (19) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (19-02-2020), 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. A reunião foi presidida pelo 

Vereador Vice-Presidente Rubens Gomes de Almeida que, abrindo a sessão convidou o Vereador 

Ricardo Otávio Silveira de Souza à ocupar a cadeira da vice-presidência e demais Vereadores: Rose 

Graziele Fernandes Freitas Cândido – Secretária, Maria de Fátima Coelho e Castro, Roseno Pereira 

Gomes, Apolo Dias Sampaio, Josefino Vital do Rego Junior e Roberto Ferreira de Sousa. Também 

presentes Geralda Lucia Pereira Fonseca–Assessora Contábil, Maria Marlene Diniz – Assessora da 

Presidência e Dr.ª Lucilene Marques da Silva – Assessora Jurídica. Após a chamada inicial o 

Presidente para este exercício, constatando quórum legal e proferindo a frase “em nome de Deus 

declaro abertos os trabalhos”, dá início à reunião. Continuando, Justifica a ausência do Vereador 

Presidente Tiago Marques da Silveira, que por motivo de saúde não poderá estar presente a esta 

reunião. Dando Sequência, o Senhor Presidente 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: leu 

ofícios nºs 13 a 18/2020 – Gabinete do Prefeito, em resposta a ofícios deste legislativo. Ordem do 

dia: O Senhor Presidente com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, coloco para 

apreciação e votação em segundo turno o 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. Faz a chamada nominal e com pareceres favoráveis unanimes o declara aprovado. 

Continuando, com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, coloco para apreciação e 

votação em segundo turno o 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. Faz a chamada nominal e com pareceres favoráveis unanimes, o declara aprovado. 

Dando sequencia, com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, coloca para apreciação e 

votação em segundo turno o 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. 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 segundo turno 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”. Faz a chamada nominal e com pareceres favoráveis 

unanimes, o declara aprovado. Com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, coloca para 

apreciação e votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 05 de 06 de fevereiro de 2020 – Dispõe 

sobre Denominação do Sistema de Esgotamento Sanitário Doméstico Urbano de Morro da 

Garça/MG. Seguindo faz a chamada nominal e com pareceres favoráveis o declara aprovado. 

Continuando, com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, coloco para apreciação e 

votação em primeiro turno o Projeto de Lei 06, de 18 de fevereiro de 2020 – Concede piso salarial  
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profissional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias de Morro da 

Garça/MG, e dá outras providências. Faz a chamada nominal e com pareceres favoráveis o declara 

aprovado. Dando Sequencia, o Senhor Presidente coloca a palavra franca aos Senhores Vereadores 

para apresentarem proposições ou requerimentos. Em uso da palavra, o Vereador Apolo Dias 

Sampaio, solicita oficiar ao prefeito, pedindo que seja providenciado para os funcionários que 

trabalham no serviço de coleta de lixo, uniformes e aparatos para sua melhor segurança. A 

Vereadora Maria de Fátima, lhe pedindo licença responde que a prefeitura certamente estará 

providenciando estes uniformes, pois, já contratou um Técnico de Segurança do Trabalho que 

deverá estar fazendo esta exigência. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, apresenta 

Projeto de Lei nº 01/2020 (Câmara Municipal) – Dispõe sobre a Instalação de Equipamentos 

Eliminadores/Bloqueadores de ar nas tubulações do sistema de água e dá outras providências. após 

sua leitura o mesmo é protocolado junto a Mesa Diretora. Apresentou também Indicação ao 

Executivo Municipal, solicitando a colocação de uma caçamba para coleta de lixo na Comunidade 

Rural de Riachinho. Solicitou enviar ao Sr. Prefeito, pedindo que enviasse a este legislativo, Projeto 

de Lei concedendo Revisão Salarial dos vencimentos do servidores da Prefeitura Municipal de 

Morro da Garça, visando recomposição de perda em anos anteriores a 2020. Retornando a palavra, o 

Vereador Apolo Dias Sampaio, solicita enviar pedido ao Prefeito Municipal que seja instalado 

lombadas redutoras de velocidade em frente ás escolas no município (perímetro urbano) visando a 

segurança dos alunos. 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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