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Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze (04-11-2015), entre dezenove
horas e quinze minutos (19:15hs) a vinte e uma horas (21:00hs), 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 Sr. Wellington Rodrigues de Souza e
Secretário da Mesa Diretora Vereador Sr. Henrique Leite Coelho. Demais Vereadores: Roseno
Pereira Gomes, Aelton Geraldo Fernandes Rocha, Domicio Bernardes de Lima, Josefino Vital do
Rego Junior, Roberto Ferreira de Souza e Ricardo Otávio Silveira de Souza. Também presentes o
Dr. Paulo Henrique de Abreu – Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, Geralda Lucia Pereira
Fonseca – Assessora Contábil, Sr.ª Maria Marlene Diniz- Assessora da Presidência. Também no
plenário o Senhor Roberto Pereira- Conselheiro Tutelar de Morro da Garça. Após a chamada
inicial a Sr.ª Presidente constatando quórum legal, proferindo a frase “em nome de Deus declaro
abertos os trabalhos”, dá inicio à reunião. Continuando, solicita à Assessoria que faça a leitura da
ata da reunião ordinária anterior, que lida em alta voz, coloca-a em apreciação e votação, a mesma
recebendo votos favoráveis, a Sr.ª Presidente a declara aprovada por unanimidade. Dando
Sequencia, a Sr.ª Presidente destaca a presença dos Senhores Geraldo Henrique Coelho de FreitasSecretário Geral de Obras, Serviços Urbanos e Transporte da Prefeitura Municipal de Morro da
Garça, Senhor Leonardo Pereira da Rocha- Gerente de Informações Administrativas e Formatação
Técnica de Procedimentos e Convênios, que veem a esta reunião atendendo convocação do
Legislativo, para prestarem esclarecimentos a questões pertinentes a secretaria que representam.
Perguntado pelo Vereador Aelton Geraldo Fernandes Rocha sobre qual o procedimento adotado
para controle de viagens e roteiros e desvio de rotas pelos motoristas, o Senhor Geraldo Henrique
responde: o controle de viajem é mapeado e feito através de boletim diário do motorista, quanto a
desvio de rota, isto não existe, caso surja necessidade deste desvio, é comunicado ao setor pedindo
autorização. Pelo Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza é perguntado, se é permitido um
funcionário que não seja do quadro de motorista da prefeitura dirigirem carros públicos?
Exemplos: Secretários Municipais, Vereadores e outros. O Senhor Geraldo Henrique confirma que
isto já ocorreu em tempos passados, mas devido mudanças, na atualidade isto já não ocorre mais.
Continua o Vereador Ricardo Otávio, porque um determinado carro do município de Morro da
Garça não fica guardado na garagem municipal e é visto pernoitando em cidades vizinhas? O
Senhor Geraldo Henrique responde que quando um veículo tem oficina marcada para o horário da
manhã e o motorista reside em Curvelo, assim lhe é permitido voltar com o carro para adiantar o
atendimento. Continuando, o Vereador Ricardo Otávio fala já ter escutado comentários que existe
carro particular abastecendo em conta da prefeitura, isto é verdade? O Senhor Geraldo Henrique
responde que desconhece nesta administração que isto tenha ocorrido, caso houve em outras não
tem como responder. O Vereador Ricardo pergunta se diante da crise financeira que passa o
município, foi criado um plano visando contenção de gastos no setor do qual é responsável? O
Senhor Geraldo Henrique responde que sim, foi criado o Decreto n° 3.065/2015- Dispões sobre a
adoção de medidas administrativas, em caráter emergencial e temporário, para contenção de gastos
e redução de despesas com pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal de Morro da Garça/MG.
Além das recomendações aos motoristas, foram diminuídas as viagem mensais que faziam alguns
carros a outras cidades. Pelo Vereador Wellington Rodrigues de Souza, é perguntado se já foi
providenciada a substituição das placas de nomenclatura de que trata a Lei nº 657, de 22 de
dezembro de 2014 e a Lei n° 668, de 04 de setembro de 2015. O Senhor Geraldo Henrique lhe
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responde que estas ruas ainda estão em obras, certamente para suas inaugurações, tudo estará
devidamente providenciado. A Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, pergunta como é feito
o controle de diárias? O Senhor Geraldo Henrique responde que tem o boletim de diárias que após
seis horas fora do município, ele é preenchido dando direito a uma diária ao servidor e, seu
controle é feito pelo secretário de cada setor. Continua a Vereadora Presidente Maria de Fátima
Coelho e Castro, perguntando sobre as obras: quais estão sendo executadas e a situação de cada
uma. O Senhor Geraldo Henrique disponibiliza o relatório de engenharia referente a elas e junto
com o Gerente Leonardo Pereira da Rocha, falam de todas as obras em andamento no município,
seus custos efetivos e porcentagem de quanto das obras estão concretizadas, descrevendo a
construção da nova ETE, quadras-poliesportivas em Riachinho, Vista Alegre, Escola Padre
Joaquim da Silveira, Escola Nossa Senhora Aparecida, do Centro Social, asfalto nas Ruas D. Pedro
Primeiro e Regino Pereira Leite, projetos para as ruas A e B, construção do galpão multiuso no
terreno do refeitório da prefeitura, Praça Capitão Regino, colocação de tubo-ármico na região de
Riachinho. A obra do campo do Vila E.C. já está pronto, faltando vestiário e alambrados, com
estas obras concluídas a CEMIG se compromete a fazer a iluminação do campo. Fala do
recapeamento das ruas do centro da cidade, obra já concluída. Continuando, os convocados se
colocam a disposição de mais alguma pergunta e nada sendo acrescentado, colocam-se a
disposição do legislativo e agradecem a atenção. Dando Sequencia, a Sr.ª Presidente solicita leitura
das correspondências recebidas, a saber: Ofício nº 167/2015 – Gabinete do Prefeito, confirmando a
presença do Senhor Geraldo Henrique Coelho de Freitas – Secretário Municipal de Obras,
Serviços Urbanos e Transporte, e do Senhor Leonardo Pereira da Rocha – Gerente Municipal de
Informações Administrativas e Formatação Técnica de Procedimentos e Convênios, que estarão
neste legislativo atendendo convocação conforme oficio nº 059/2015. Leu Oficio nº 168/2015 –
Gabinete do Prefeito, que encaminha ao legislativo os presentes documentos: Demonstração de
Movimento de Numerário referente aos messes de janeiro a setembro de 2015; Balancete Mensal
da Receita referente aos meses de janeiro a setembro de 2015 e Balancete Mensal da Despesa
referente aos meses de janeiro a setembro de 2015. Dando sequencia, a Sr.ª Presidente coloca a
palavra franca aos Senhores Vereadores para que possam apresentar proposta ou requerimento a
serem encaminhados ao executivo municipal, à mesa diretora, ou serem discutidos neste
expediente. A Sr.ª Presidente manifesta pesares à família do Ex-vereador Manoel Alves de
Oliveira, pelo falecimento de sua mãe Senhora Eugenia Coelho de Oliveira, Usando a palavra, o
Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, solicita oficia o Senhor Prefeito, pedindo que seja
melhorada a iluminação pública nas ruas do Bairro Pompéia uma vez que, em algumas ruas,
existem postes com lâmpadas apagadas, tornando-as muito escuras, podendo, com isso, causar
algum transtorno á população. Continuando, o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza e muito
lastimado pelos demais edis, abordam o delicado acontecimento na Escola Municipal Carlos
Pereira Mariz, o que leva o referido vereador a solicitar ao Senhor Prefeito que lhe seja enviado o
numero de funcionários e alunos da referida escola. Pede também caso ainda não tenha, que seja
disponibilizado um psicólogo para atendimento ao menino vitimado e aos demais alunos que
certamente estão abalados com os fatos. A Sr.ª Presidente lamentando também o fato ocorrido
responde ao vereador Ricardo que o caso já está nas mãos das autoridades e segue o tramite legal.
O Vereador Wellington Rodrigues de Souza, solicita oficiar o executivo municipal reivindicando
serviços de roçada ou máquinas nas curvas da estrada de Cafundó e Ponte de Siriema, lembrando
que nestes trechos as curvas são fechadas e de pouca visão, com grande risco de acidentes. Ordem
do dia: A Sr.ª Presidente comunica o plenário que não há matéria para este expediente, ficando
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marcado para a reunião do dia 18/11/2015, votação em primeiro turno dos projetos que aqui
tramitam. Continuando, a Sr.ª Presidente da ciência ao plenário e às comissões que foi protocolado
nesta Câmara no dia 22/10/2015, o Projeto de Lei nº 017, de 21 de outubro de 2015 – Autoriza o
Município de Morro da Garça a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/ABDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Passa cópias às
Comissões e ao Jurídico desta Câmara e pede que se reúnam para darem pareceres. Na sequencia,
a Sr.ª Presidente comunica que para o Projeto de Lei nº 016/2015 – Estima a receita e fixa a
despesa do Município de Morro da Garça – MG, para o Exercício Financeiro de 2016. Será
marcado Audiência Pública para o dia 04 de novembro de 2015, às 18:30 horas neste plenário. A
Sr.ª Presidente nada mais tendo a tratar, encerrou a sessão, da qual lavro a presente ata que ao ser
lida, se aprovada, será assinada pelo Sr. Secretário, pela Sr.ª Presidente e demais Senhores
Vereadores.
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