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Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze (0403-2015), entre dezenove 

(19:15h) a 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 a Vereadora Sr.ª Maria de Fátima Coelho e 

Castro, Vice-Presidente Vereador Senhor Wellington Rodrigues de Souza, e Secretário da Mesa 

Diretora Vereador Henrique Leite Coelho, demais Vereadores: Roseno Pereira Gomes, Aelton 

Geraldo Fernandes Rocha, Domício Bernardes de Lima, Joséfino Vital do Rego Junior, Roberto 

Ferreira de Souza e Ricardo Otávio Silveira de Souza. Também presentes Geralda Lucia Pereira 

Fonseca- Assessora Contábil e Maria Marlene Diniz- Assessora da Presidência. Após a chamada 

inicial, a Sr.ª 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 apreciação e votação, a mesma 

recebendo pareceres favoráveis unanimes, a Sr.ª Presidente a declara aprovada. Dando Sequencia, 

a Sr.ª Presidente solicita leitura das correspondências recebidas, a saber: Oficio 013/2015- 

Gabinete do Prefeito, fazendo solicitação de retirada provisória do Projeto de Lei n° 01, de 04 de 

fevereiro de 2015, para revisão de determinados artigos. Oficio n° 112/2015- Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais – 2° Promotoria de Justiça da Comarca de Curvelo, Comunicando a 

esta Presidência que a representação encaminhada ao mesmo, foi registrada nesta Promotoria de 

Justiça com a determinação de instauração de Procedimento Preparatório, que recebeu o n° 

MPMG-0209.14.000100-6. Continuando, a Sr.ª Presidente coloca a palavra franca aos Senhores 

Vereadores para que os mesmos apresentem propostas ou requerimentos, a serem enviados ao 

executivo municipal, à mesa diretora ou serem discutidos neste expediente. Usando a palavra, o 

Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, reencaminha solicitação de pedido de Informação 

referente as contratações de servidores decorrente do Processo Simplificado nº 01/2014 – 

Contratação de Excepcional Interesse Público. Apresenta também solicitando ao Executivo 

Municipal, reivindicando a implantação de iluminação pública na Rua Raimundo Ferreira dos 

Santos, centro, nesta cidade. Apresenta também solicitação de especial empenho no sentido de 

encaminhar à apreciação desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei dispondo sobre a concessão de 

revisão dos vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, ressaltando o 

achatamento salarial sofrido pelos servidores não contemplados com a revisão geral anual 

obrigatória. O Vereador Roberto Ferreira de Souza, solicita o especial empenho desta Prefeitura 

junto à CEMIG, a fim de viabilizar a colocação de luminárias na Vila Angélica, nesta cidade. O 

Vereador Henrique Leite Coelho, cumprimenta a iniciativa e apoio concedidos pela Prefeitura 

Municipal de Morro da Garça, através do Executivo Municipal, bem como da Assessoria Especial 

de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, na pessoa do Sr. Tiago Marques Silveira, para a realização 

do Circuito Ciclístico, acontecido nesta cidade, no dia 01 de março de 2015. Ordem do dia: A Sr.ª  

Presidente, levando em conta o pedido de urgência que acompanha os Projetos de Leis apreciados 

pelas Comissões em reunião em horário anterior a esta sessão, propõe coloca-los para votação em 

primeiro turno, sem prejuízo das solicitações de documentos à prefeitura e pareceres jurídicos que 

deverão ser juntados para suas apreciações em segundo turnos. Com parecer favorável das 

Comissões, a Sr.ª Presidente, coloca para apreciação em primeiro turno o Projeto de lei n° 01, de 

06 de fevereiro de 2015- Concede reajuste dos vencimentos dos Servidores Municipais que 

percebem um salário mínimo mensal. Faz a chamada nominal aos Senhores Vereadores e com  
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pareceres favoráveis unanime o declara aprovado. Com parecer favorável das Comissões, a Sr.ª 

Presidente, coloca para apreciação em primeiro turno o Projeto de lei n°  02, de 06 de fevereiro de 

2015- Concede reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino de Morro da 

Garça/MG, e dá outras providências. Faz a chamada nominal aos Senhores Vereadores e com 

pareceres favoráveis unanime o declara aprovado. Com parecer favorável das Comissões, a Sr.ª 

Presidente, coloca para apreciação em primeiro turno o Projeto de lei n° 03, de 06 de fevereiro de 

2015 – Fixa o piso salarial profissional do Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as 

Endemias de Morro da Garça/MG, e dá outras Providências. Faz a chamada nominal aos Senhores 

Vereadores e com pareceres favoráveis unanime o declara aprovado. Com parecer favorável das 

Comissões, a Sr.ª Presidente, coloca para apreciação em primeiro turno, de autoria da Mesa 

Diretora, o Projeto de lei n° 01/2015, – Concede revisão geral dos vencimentos dos servidores da 

Câmara Municipal de Morro da Garça, e dá outras providências. Faz a chamada nominal aos 

Senhores Vereadores e com pareceres favoráveis unanime o declara aprovado. Continuando a Sr.ª 

Presidente dá ciência ao Plenário, de autoria da Mesa Diretora desta Casa, o PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 01/2015- Concede 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. Nada mais tendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a sessão, da qual 

lavro a presente ata que ao ser lida, se aprovada, será assinada pelo Secretário, pela Sr.ª  Presidente 

e demais Senhores Vereadores.  
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