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Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze (07-05-2014), entre dezenove (19:00h) 

e 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 

Vereadores. Sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador Senhor Wellington Rodrigues de 

Souza, Vice-Presidente, Vereador Senhor Domício Bernardes de Lima, e Secretário da Mesa 

Diretora a Vereadora Senhora Maria de Fátima Coelho e Castro, demais Vereadores: Roseno 

Pereira Gomes, Aelton Geraldo Fernandes Rocha, Henrique Leite Coelho, Josefino Vital do Rego 

Junior, Roberto Ferreira de Souza e Ricardo Otávio Silveira de Souza. Presente também o Dr. 

Leonardo Ávila- Assessor Jurídico 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 inicio à reunião. Continuando solicita ao secretario que faça 

a leitura da Ata da reunião ordinária anterior, que lida em alta voz, coloca-a à apreciação e 

votação, a mesma recebendo pareceres favoráveis unanimes, o Senhor Presidente a declara 

aprovada. Continuando, pede ao secretario que faça a leitura das correspondências: Oficio n° 

135/2014 – Ministério Público do Estado de Minas Gerais, comunicando esta presidência que no 

dia 27 de maio do corrente ano, no período da tarde, será realizada correição ordinária na 2º 

Promotoria de Justiça desta Comarca, oportunidade em que serão recebidas informações, sugestões 

e/ou reclamações sobre a execução dos serviços, bem como, quanto a pessoa do representante do 

Ministério Público na Comarca. Assinado Claudio de Paula Costa- Promotor de Justiça. 

Continuando o Senhor Presidente coloca a palavra franca aos Senhores Vereadores para que os 

mesmos apresentem propostas ou requerimentos, a serem enviados ao executivo municipal, a mesa 

diretora ou serem discutidos neste expediente. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, 

alembra o Senhor Presidente que ainda está aguardando cópia da defesa apresentada pela Dr.ª 

Patrícia Almeida Moura, sobre o Processo n° 209.13.004.190-5, movido pelo Prefeito José Maria 

de Castro Matos, por consequente a esta câmara municipal. Em resposta o Senhor Presidente fala 

que ainda não recebeu cópia da requisitada defesa e assim que a tiver, passará copia ao Vereador. 

O Presidente Wellington Rodrigues de Souza, comunica o plenário que já foi creditado na conta 

corrente desta câmara municipal, o reembolso do seguro pela perda total do veículo VW - Gol, 

placa GMA-8010, propriedade desta câmara municipal, cedido ao executivo municipal para prestar 

serviços de transporte ao Conselho Tutelar desta Morro da Garça. Continuando, o Presidente  
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Wellington Rodrigues de Souza, marcou e parabenizou o Senhor Ruyssel Furtado, pela iniciativa e 

empenho em colocar o símbolo que inspira boas vindas, paz e tranquilidade, na altura do Km 8 no 

trecho da rodovia que nos liga a BR- 135. Este monumento é marco que denominou o centenário 

nome do lugar (Alto da Cruz). Solicitou ao secretário que conste em ata este registro para que 

fique gravado nos anais de nossa historia e comunique ao homenageado suas palavras de gratidão. 

Ordem do dia: O Senhor Presidente comunica que não há matéria para este expediente. 

Continuando comunica que foi protocolado nesta Câmara Municipal no dia 15/04/2014 o Projeto 

de Lei n° 007/2014 – Dispõe sobre Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária do 

Município de Morro da Garça, para o exercício de 2015, e dá outras providências. Também o 

Projeto de Lei n° 08, de 10 de abril de 2014 – Autoriza o município de Morro da Garça/MG a 

alienar área de 1,84M², e dá outras providências. Passa cópias às Comissões e ao jurídico e pede 

que se reúnam para darem pareceres. Nada mais tendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

reunião, da qual, eu secretario da Câmara, lavro a presente ata, que ao ser lida, se aprovada, será 

assinada pela secretárioª, pelo Senhor Presidente e demais Senhores Vereadores.       
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