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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 19-04-2017. 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (19-04-2017), entre 

dezenove horas (19:00h) às dezenove horas e trinta minutos (19:300h), 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, os 9 (nove) Vereadores, sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador 

Rubens Gomes de Almeida; Vice-Presidente o Vereador Tiago Marques da Silveira e Secretária a 

Senhora Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro.  Demais Vereadores: Apolo Dias Sampaio, 

Josefino Vital do Rêgo Junior, Roberto Ferreira de Souza, Ricardo Otávio Silveira de Souza, 

Roseno Pereira Gomes e Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido. Também presentes o Dr. Paulo 

Henrique de Abreu – Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, a Sr.ª Maria Marlene Diniz - 

Assessora da Presidência e Geralda Lúcia Pereira Fonseca – Assessora Contábil. 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, solicita ao secretário que faça a leitura da 

ata da reunião ordinária anterior e em seguida a coloca em votação, recebendo a mesma pareceres 

favoráveis o Sr. Presidente a declara aprovada por unanimidade. Dando sequencia, passou-se a 

leitura das correspondências recebidas, a saber: Ofício 063/2017 – Gabinete do Prefeito solicitando 

a retirada provisória do Projeto de Lei nº 03, de 16 de fevereiro de 2017, que “Dispõe sobre a 

criação no município de Morro da Garça/MG, da feira livre de produtores rurais da agricultura 

familiar, e dá outras providências. Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos 

Senhores Vereadores para apresentação de projetos e proposições. O Vereador Ricardo Otávio 

Silveira de Souza, falando em nome dos moradores da Rua dos Coqueiros, nesta cidade, solicita 

oficiar ao prefeito municipal, especial empenho objetivando o trajeto do caminhão-pipa na Rua dos 

Coqueiros, por duas ou três vezes semanalmente, considerando tratar-se de uma reivindicação dos 

moradores, que tem reclamado o grande volume de poeira, com grandes transtornos a todos que 

residem naquelas proximidades. O vereador Tiago Marques da Silveira, comunica ao plenário e 

principalmente ao Vereador Ricardo Otávio que o prefeito da cidade de Corinto Dr. Sócrates, já 

solucionou o problema da falta de transporte escolar, para atendimento aos 5 (cinco) estudantes 

residentes em propriedades rurais, naquela região, sendo Riacho das vacas, Fazenda Jacobina e 

Fazenda Vovô Louro. Ordem do dia, o Senhor Presidente comunica que foi protocolado nesta casa, 

no dia 12 de abril deste corrente ano, o Projeto de Lei n° 007/2017 – que dispõe sobre as Diretrizes 
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Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Morro da Garça/MG, para o 

exercício de 2018, e dá outras providencias. Na sequencia, solicita passar cópias às comissões e ao 

jurídico e pede para que se reúnam para darem pareceres. A contadora do legislativo Ge 

ralda Lúcia Pereira Fonseca, fala da necessidade de audiência pública ao referido projeto de lei, e 

num consenso plenário, fica definido o dia 17 (dezessete) de maio deste corrente ano a reunião de 

audiência pública, neste plenário. 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 Sr.ª Secretária, pelo Sr. 

Presidente e demais Senhores Vereadores.   
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