CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 35.798-000

CNPJ: 38.522.827/0001-38

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 04-09-2013.
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze (04-09-2013), entre
dezenove horas e quinze minutos (19:15h), 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 oito dos nove Vereadores. Sendo
Presidente da Mesa Diretora o Vereador Senhor Wellington Rodrigues de Souza, VicePresidente, 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, Roberto Ferreira de
Souza e Ricardo Otávio Silveira de Souza. Também presentes o Dr. Leonardo Ávila –
Assessor Jurídico desta Casa Legislativa 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.
Logo após justifica a falta do Vereador Josefino Vital do Rego Junior, que por motivo de
força maior não poderá comparecer a esta reunião. Continuando solicita ao secretario que
faça a leitura da Ata da reunião ordinária anterior, que lida em alta voz, coloca-a em
votação e a mesma recebendo pareceres favoráveis unanimes a declara aprovada.
Continuando, o Senhor Presidente solicita ao secretario que faça a leitura das
correspondências recebidas, a saber: Oficio n° 295/2013- Gabinete do Prefeito ao Dep.
Federal Vitor Penido, reiterando agradecimentos pelos benefícios proporcionados pelas
suas emendas individuais em favor do Município de Morro da Garça, assinado Prefeito
José Maria de Castro Matos. Dando Sequência, o Senhor Presidente coloca a palavra
franca aos Senhores Vereadores para que os mesmos possam estar apresentando
propostas ou requerimentos ao Executivo Municipal, à Mesa Diretora ou serem discutidos
neste expediente. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, em uso da mesma, e
acompanhado pelos colegas edis Roberto Ferreira de Souza e Aelton Geraldo Fernandes
Rocha encaminham documentos à mesa diretora desta casa, solicitando a esta
presidência, a instituição de Comissão Parlamentar, visando o estudo e análise de
anteprojeto de novo Regimento Interno, ou proposição de alterações pontuais no atual
Regimento. Encaminharam também endereçado ao Prefeito Municipal José Maria de
Castro Matos, requerimento solicitando relação completa com o nome de todos os
servidores, incluindo os cargos em Comissão, bem como os efetivos e contratados.
Também que informe a estes edis se há servidores (contratados/ocupantes de cargos em
Comissão) da gestão passada 2009/2012, que não receberam seus vencimentos, caso
positivo encaminhe relação completa contendo o nome, bem como justifique o motivo do
não pagamento. Em pedido comum, os mesmos vereadores solicitaram ao Presidente que
passe ao executivo a indicação que fazem relativo a aproveitamento dos materiais usados
e remanescentes de antigos pisos de vias públicas, que faça calçamento em pontos de
nossa região como Vila de Fátima entorno da capela e barraquinha, Riachinho em trechos
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estratégicos, pátios de escolas no perímetro urbano, Vila São José e outras regiões que
dificilmente serão beneficiadas com este tipo de piso. Ordem do dia: O Senhor Presidente
com pareceres favoráveis jurídico e das Comissões, a votação plenária dos Projetos em
pauta, apresenta para primeira discussão e votação em primeiro turno o Projeto de Lei n°
015/2013 – Autoriza o Município de Morro da Garça/MG a alienar materiais usados e
remanescentes de antigos pisos de vias públicas, ora substituído por outros e da outras
providências. Faz a chamada nominal aos Senhores Vereadores e o mesmo recebendo
seis votos favoráveis a sua aprovação e um contra (manifestado pelo Vereador Ricardo
Otávio Silveira de Souza), o Senhor Presidente o Declara aprovado. Seguindo coloca a
apreciação e votação em primeiro turno o Projeto de Lei n° 016/2013 – Autoriza o
Município de Morro da Garça –MG a Instituir o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá
outras Providências. Faz a chamada nominal aos Vereadores e com aprovação unanime
estre os presentes o declara aprovado. Seguindo coloca a apreciação e votação em
primeiro turno o Projeto de Lei n° 017, de agosto de 2013. – Cria o Concelho Municipal e o
fundo Municipal de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável –
CONREDES. Faz a chamada nominal aos Vereadores e com aprovação unanime estre os
presentes o declara aprovado. Seguindo coloca a apreciação e votação em primeiro turno o
Projeto de Lei n° 018, de agosto de 2013. – Cria o Programa Família Acolhedora. Faz a
chamada nominal aos Vereadores e com aprovação unanime estre os presentes o declara
aprovado. Continuando comunica que foi protocolado nesta Casa Legislativa, no dia
30/08/2013, pelo executivo municipal o Projeto de Lei n° 019/2013 – Dispõe sobre o Pleno
Plurianual do Município de Morro da Garça, estado de Minas Gerais, para o quadriênio de
2014 a 2017 e dá outras providencias. Passa cópias às Comissões e pede que se reúnam
para darem pareceres. Nada mais tendo a tratar, encerrou a reunião, e 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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