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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 17-06-2013.
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e treze (17-06-2013), entre dezenove horas
e vinte horas (19:00 / 20:00 horas), reuniu-se em Sessão Extraordinária, 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. Também presentes
Dr. Leonardo Ávila – Assessor Jurídico. 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, em seguida solicita ao secretario que faça a leitura da ata da reunião extraordinária
anterior que lida em alta voz a coloca a apreciação e votação plenária e recebendo pareceres
favoráveis a declara aprovada por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente comunica que
O executivo municipal protocolou hoje, nesta Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 012/2013 –
Autoriza o Município de Morro da Garça/MG a contratar com o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S/A BDMG, operações de credito com outorga de garantia e dá outras providências.
Comunica que devido ao pedido de URGENCIA que acompanha o referido projeto de lei, passo-o
ás Comissões desta Casa e pede para que se reúnam para darem parecer e consequentemente o
colocar em votação, em primeiro turno na reunião ordinária do dia 19/06/2013 (quarta-feira).
Comunica também que o Prefeito Municipal encaminhou para a apreciação e a apôio dos
Vereadores desta Casa, a proposta de cessão de equipamento para prestar serviços de recuperação
da estrada que liga Sant’ do Ribeirão até a Estrada Polo-Centro, e pede ao Dr. Leonardo que faça a
leitura do referido pedido. Após sua leitura solicita que gostaria que os Edis manifestassem em voz
alta a apreciação da proposta. Seguindo faz a chamada nominal aos Senhores Vereadores apurando
o seguinte resultado: três votos não, uma abstenção e cinco votos sim. Logo solicita ao secretario
que envie oficio ao Senhor Prefeito. Ordem do dia: O Senhor Presidente Wellington Rodrigues de
Souza, com parecer jurídico e das Comissões em mãos, favorável a tramitação normal do Projeto
de Lei n° 011/2013- Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do
Fundo Municipal de Saneamento Básico de Morro da Garça/MG e dá outras providências. Colocao em primeiro turno de votação. Seguindo faz a chamada nominal aos Vereadores e o mesmo
recebendo pareceres favoráveis, o declara aprovado por unanimidade, sem prejuízo das Emendas a
ele apresentadas. 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 por mim,
secretárioª, pelo Senhor Presidente e demais Senhores Vereadores.
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