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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 19-03-2014. 

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze (19-03-2014), 

entre dezenove horas e quinze minutos (19:15h), e vinte horas (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 08 (oito) dos nove 

Vereadores. Sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador Senhor Wellington 

Rodrigues de Souza, Vice-Presidente, Vereador Senhor Domício Bernardes de Lima e 

Secretária da Mesa Diretora a Vereadora Senhora Maria de Fátima Coelho e Castro. 

Demais Vereadores: Aelton Geraldo Fernandes Rocha, Roseno Pereira Gomes,  

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

Souza. Ausente o Vereador Henrique Leite Coelho. Também presentes o Dr. Leonardo 

Ávila e a Senhora Maria Marlene Diniz Soares, assessores desta Câmara Municipal. 

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, 

o Senhor Presidente solicita a leitura da Ata da reunião ordinária anterior, que lida em 

alta voz, coloca-a à apreciação e votação. A mesma recebendo votação favorável 

unanime dos Vereadores, o Senhor Presidente a declara aprovada. Dando sequência, o 

registrou a presença no Plenário da equipe da EMATER, Senhores Fernando César 

Couto – Gerente da Regional da EMATER de Curvelo, Adriano Torres – Dirigente da 

EMATER de Morro da Garça e o Senhor Eugênio Passely – Coordenador Regional da 

EMATER. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Adriano Torres, conforme 

inscrição anteriormente feita, para pronunciamento. O Senhor Adriano apresentou o 

Relatório de Atividades e os Resultados alcançados pela EMATER de Morro da Garça, 

no ano de 2013. Na oportunidade respondeu a todos os questionamentos apresentados 

pelos Senhores Vereadores. A Vereadora Maria de Fátima mencionou sobre o 

funcionamento do Programa PNAE, referente a aquisição de alimentos diretamente do 

produtor rural, havendo a necessidade de ampliar as informações sobre o Programa para 
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que possa haver maior participação dos produtores rurais. O vereador Aelton lamentou a 

burocracia para atendimento aos requisitos do programa e as dificuldades encontradas 

pelo produtor para oferecer o seu produto. Continuando pediu esclarecimentos sobre os 

serviços de implantação do sistema de abastecimento de água na comunidade de flores, 

tendo sido informado pelo Senhor Adriano que houve a necessidade de elaboração de 

um projeto por parte da CEMIG e a alteração da capacidade da rede local, para atender 

à demanda. Disse que a Prefeitura Municipal já autorizou a realização dos serviços, 

sendo que devido o alto custo, não foi viável, passar a despesa para os moradores da 

localidade e que em breve os serviços estarão concluídos. O Vereador Josefino 

lamentou que os incentivos oferecidos pelos Governos Estadual e Federal ainda são 

muito poucos e não atendem a necessidade do produtor rural. Disse que benefícios 

como a oferta de sementes é muito pouco diante as grandes necessidades do ruralista, 

que precisa de incentivos maiores como poços artesianos, bombas e outros 

equipamentos de maior porte, dando-lhe estrutura para trabalhar. A equipe da EMATER 

apresentou os agradecimentos aos Senhores Vereadores, lembrando a importante 

parceria da Câmara Municipal e da Prefeitura com a EMATER. Continuando os trabalhos 

o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Vereadores para apresentação de 

proposições. Manifestou o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza que informou 

sobre a sua luta e trabalho, juntamente com o Vereador Aelton Geraldo Fernandes 

Rocha, para a construção de uma quadra poliesportiva na localidade rural de Riachinho, 

tendo inclusive conseguido a liberação de recursos na ordem de R$ 97.000,00 

aproximadamente, através de emenda parlamentar do Deputado Vitor Penido. Informou 

que também houve a doação do terreno por parte do Senhor Marcílio Fernandes, que 

inclusive já foi registrado em Cartório, destinado a construção da quadra, contudo, esta 

quadra teria sido construída na cidade de Morro da Garça, ficando a comunidade de 

Riachinho sem o benefício, agora este Vereador, através de ofício, pede ao Senhor 

Prefeito que providencie  a construção da quadra de Riachinho. Em seguida também 

solicitou que a pedido do Senhor Marcílio, seja adotada a denominação para a quadra de 

“Antônio Fernandes” conhecido por “Antônio Maria”,que é  pai do Sr. Marcílio, sendo 

justo que seja empregada esta denominação, por ter sido o doador do terreno e por ter 
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sido pessoa reconhecida pela comunidade, inclusive já foi o Vice-Prefeito Municipal. Em 

seguida apresentou requerimento a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando o 

encaminhamento de Cópia do Processo Licitatório nº035/2013 - Concorrência Pública nº 

01/2013, bem como cópia do Edital, devidamente publicado na imprensa. O Senhor 

Presidente Wellington relatou a importância desta Casa cobrar os benefícios para a 

comunidade e informou que existem os recursos no Caixa da Prefeitura para a 

construção da quadra em Riachinho. Em seguida indicou que a CEMIG seja convocada a 

comparecer em reunião desta Casa Legislativa, com a finalidade de prestar informações 

sobre a constante falta de energia elétrica nas comunidades rurais, o que tem causado 

prejuízos ao produtor rural que está tendo grandes perdas, principalmente de leite, 

produto que não pode ser conservado, com a falta de energia. O Vereador Ricardo 

lembrou que em ocasião anterior fez solicitação oficial à CEMIG sobre a queda de 

energia, não sendo atendido em sua solicitação, tendo a CEMIG inclusive informado por 

e-mail que não havia chegado à mesma nenhuma reivindicação e na verdade as 

cobranças foram feitas por este Vereador, através de ofício.  O Dr. Leonardo de Ávila 

lembrou que em casos de perdas, há possibilidade de indenização por parte da CEMIG, 

cuja reclamação deverá ser feita junto ao Juizado. O Vereador Roberto solicitou 

providências com relação a ligação de energia elétrica no local denominado “Vila 

Angélica”, solicitando explicações sobre os motivos pelos quais o serviço ainda não foi 

realizado, apesar das promessas da CEMIG. A Vereadora Fátima informou ser muito 

válida a convocação da CEMIG por esta Câmara, para passar às reivindicações da 

comunidade, lembrando também o esforço do senhor Prefeito junto à esta empresa, 

objetivando resolver os diversos problemas.  Continuando o Vereador Aelton Geraldo 

Fernandes Rocha que solicitou ao Senhor Prefeito proceder roçada das estradas rurais, 

especialmente nos pontos de ônibus, ressaltando o constante perigo de acidentes devido 

a falta de visibilidade, mencionou a falta de acostamento nas estradas rurais e a alta 

velocidade que vem sendo praticada por alguns motoristas de ônibus, com risco de 

acidentes. O Senhor Presidente determinou o encaminhamento de ofício ao Senhor 

Prefeito, contendo as reivindicações apresentadas pelos Senhores Vereadores nesta 

sessão. Em seguida o Senhor Presidente apresentou ao Plenário e às Comissões 
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Permanentes o Projeto de Lei Complementar nº 004/2014, que altera anexo da Lei 

Complementar nº 15/2011, distribuindo cópia do mesmo aos Senhores Vereadores. 

Ordem do dia: Não houve matéria a ser deliberada neste expediente. Nada mais tendo 

a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da 

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

assinada pela Vereadora Secretária da Câmara, pelo Senhor Presidente e demais 

Senhores Vereadores.          

 
 

Maria de Fátima Coelho e Castro- Secretária              Wellington Rodrigues de Souza–Presidente  
  
 
 
Domício Bernardes de Lima – Vice-Presidente           Roseno Pereira Gomes                                                
 
 
 
Aelton Geraldo Fernandes Rocha                                Ricardo Otávio Silveira de Souza 
 
 
 
Josefino Vital do Rego Junior                                      Roberto Ferreira de Souza 
 

 
 
 

 

 


