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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MORRO DA GARÇA, EM 04-04-2018. 

Aos quatro (04) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (04-04-2018), entre dezenove 

horas (19:00h) 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 oito dos 

nove vereadores, sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador Rubens Gomes de Almeida, Vice-

Presidente o Vereador Roseno Pereira Gomes, a convite do Senhor Presidente compôs a Mesa 

Diretora para este ato e Secretária a Senhora Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro. Demais 

Vereadores: Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido, Apolo Dias Sampaio, Josefino Vital do Rego 

Junior, Roberto Ferreira de Souza e Ricardo Otávio Silveira de Souza. Também presentes o Dr. 

Paulo Henrique de Abreu – Assessor Jurídico, Maria Marlene Diniz – Assessora da Presidência e 

Geralda Lúcia Pereira Fonseca – Assessora Contábil. O Senhor Presidente após a chamada inicial, 

constatando quórum legal e proferindo a frase “em nome de Deus declaro abertos os trabalhos”, dá 

início à reunião e justificando a falta do Vereado Vice-Presidente Tiago Marques da Silveira, que 

por motivo de força maior não poderá estar presente a esta reunião, convidou o Vereador Roseno 

Pereira Gomes para neste ato, ocupar a cadeira junto a mesa dos trabalhos. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou a leitura da ata da reunião ordinária anterior, a qual, submetida à discussão e 

votação, recebendo pareceres favoráveis a declara aprovada. Continuando, o Senhor Presidente 

solicita ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas: Comunicado do Dep. 

Estadual Arlen Santiago, através da CT 0216/2018/ GAS, comunicando a liberação de Auxilio 

Financeiro aos Município – AFM, e de acordo com a Confederação Nacional de Municípios – 

CNM, a previsão é de que este município receba o montante de R$ 173.426,81 (cento e setenta e 

três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos). Continuando, foi lido ofícios do 

Executivo Municipal em resposta às reivindicações e proposições deste legislativo. Leu convite do 

Museu Histórico do Exército Brasileiro e Forte de Copacabana a este legislativo para a entrega do 

Diploma de “Artilheiro da Cultura/2018” ao membro efetivo do Projeto, o advogado e escritor 

mineiro Rubens Bittencourt. Em seguida, o Senhor Presidente coloca a palavra franca aos 

Vereadores para apresentarem propostas ou requerimentos. Usando a palavra, o Vereador Ricardo 

Otávio Silveira de Souza, reivindica ao Poder Executivo Municipal, disponibilizar em favor da 

Senhora Zilda, moradora da comunidade rural de Riachinho, neste Município, serviços de 

transporte, para que a mesma possa ser atendida pelo serviço de fisioterapia, nesta cidade.  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

                             DE MORRO DA GARÇA, EM 04-04-2018. 

Reivindica ao DER/MG – Curvelo/MG, especial empenho, objetivando o roçamento das margens 

da Rodovia AMG-925 que dá liga Município de Morro da Garça à BR 135. Solicitou consignar nos 

anais da câmara, as mais respeitosas manifestações de pesar pelo falecimento do estimado Sr. José 

Arcanjo Filho, recentemente ocorrido neste Município. Ordem do dia: Continuando, o senhor 

Presidente com pareceres favoráveis à deliberação plenária do jurídico e das comissões, coloca para 

ultimas considerações e logo em seguida para votação em segundo turno o Projeto de Lei nº 04, de 8 

de fevereiro de 2018 – Concede reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino de 

Morro da Garça/MG, e dá outras providências. Logo em seguida faz a chamada nominal aos edis e 

com seis (6) votos “sim” e “uma” (1) abstenção manifestada pelo Vereador Ricardo Otávio Silveira 

de Souza, o declara aprovado. Continuando, o Senhor Presidente com pareceres favoráveis à 

deliberação plenária do jurídico e das comissões, coloca para ultimas considerações e logo em 

seguida para votação em primeiro Turno o Projeto de Lei nº 05, de 15 de março de 2018 – Dispõe 

sobre Abertura de Credito Adicional Especial, altera a Lei nº 685 (LDO) para o exercício de 2018, a 

Lei nº 695 (PPA) para o quadriênio 2018/2021, e contém outras providências. Logo em seguida faz 

a chamada nominal aos edis e com cinco (5) votos “sim” e duas (2) abstenções manifestadas pelos  

Vereadores Ricardo Otávio Silveira de Souza e Roberto Ferreira de Souza, o declara aprovado. 

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 Sra. Secretária, pelo Sr. Presidente e demais Senhores 

Vereadores.  

 

Vereador Rubens Gomes de Almeida – Presidente                 Roseno Pereira Gomes - Vice-Presidente Ad-chok   

  

 

Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro - Secretária         Apolo Dias Sampaio 

 

 

Ricardo Otávio Silveira de Souza                                              Joséfino Vital do Rego Junior 

 

 

Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido                                   Roberto Ferreira de Souza  

 


