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ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 27-01-2014.

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (27-01-2014), entre dezenove
(19:00h) e vinte horas e trinta minutos (20:30h), 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. 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 extraordinária anterior, que lida
em alta voz, coloca-a em apreciação e votação e a mesma recebendo pareceres favoráveis unanimes, o
Senhor Presidente a declara aprovada. Ordem do dia: O Senhor Presidente passa a formar as Comissões
Permanentes desta Câmara para o exercício de 2014 e passa a palavra à Assessora Maria Marlene Diniz
para dar prosseguimento aos trabalhos. O Vereador Vice-Presidente Domício Bernardes, solicita ao
presidente, caso não aja opiniões contrarias que permaneça a mesma formação do ano anterior.
Consultado o Plenário o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza manifesta que quer passar para a
Comissão de Legislação Justiça e Redação, achando concordância com o Vereador Roberto Ferreira de
Souza que passa a fazer parte da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Continuando o
Senhor Presidente Comunica que foi protocolado nesta Casa Legislativa, no dia 24 de janeiro de 2014, o
Projeto de Lei n° 001/2014. Devido seu pedido de urgência, passa cópias às Comissões e suspende a
sessão para que se reúnam para darem pareceres. Após vinte e cinco minutos (0:25m) a sessão é
reaberta e o Senhor Presidente coloca para apreciação e votação em PRIMEIRO turno o Projeto de Lei
001/2014 que Autoriza a concessão de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Prefeitura
Municipal de Morro da Garça/MG, autoriza equiparar os vencimentos ao valor do novo salario mínimo,
concede reajuste salarial e dá outras providências. Faz a chamada nominal aos Senhores Vereadores e o
mesmo recebendo pareceres favoráveis unanime, o declara aprovado. Seguindo comunica que foi
protocolado no dia 24 de janeiro deste 2014, pela Prefeitura Municipal de Morro da Garça o Projeto de
Lei n° 002/2014 – Institui o controle interno do Poder Executivo de Município de Morro da Garça/MG e
dá outras providências. Passa copias ás Comissões permanentes desta Casa e pede que se reúnam para
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darem pareceres. Logo em seguida o Senhor Presidente, apresenta o Projeto de Resolução n° 001/2014Concede a revisão dos subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Morro da
Garça, de conformidade com o Art. 37, X, da Constituição Federal e dá outras providências. Após sua
explanação o coloca à apreciação e votação em turno único de votação. Faz a chamada nominal aos
Senhores Vereadores, o mesmo recebendo um (1) voto (não) manifestado pelo edil Josefino Vital do Rego
Junior, o Senhor Presidente o declara aprovado por sete votos sim e um não. Continuamente o Senhor
Presidente, apresenta o Projeto de Lei n° 002/2014- Concede revisão geral dos vencimentos dos
servidores da Câmara Municipal de Morro da Garça, e dá outras providências. Após sua explanação o
coloca à apreciação e votação em primeiro turno de votação. Faz a chamada nominal aos Senhores
Vereadores, o mesmo recebendo pareceres favoráveis unanime, o declara aprovado. Dando sequência, o
Senhor Presidente apresenta o Projeto de Lei n° 001/2014 – Concede revisão dos subsídios do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Morro da Garça, de conformidade com o Art. 37, X, da
Constituição Federal, e dá outras Providências. Após sua explanação o coloca à apreciação e votação em
primeiro turno de votação. Faz a chamada nominal aos Senhores Vereadores, mesmo recebendo
pareceres favoráveis unanime, o declara aprovado. Continuando o Senhor Presidente Comunica que
devido o pedido de urgência que acompanha os projetos de leis, haverá uma reunião extraordinária no
dia 28 de janeiro de 2014, ás oito horas (8:00), para votação em segundo turno das matérias. 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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