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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

         MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 05-06-2013. 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e treze (05-06-2013), 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 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 o Dr. Leonardo Ávila – Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, 

Geralda Lúcia Pereira Fonseca – Assessora Contábil 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. Continuando solicita ao 

secretario que faça a leitura da Ata da reunião ordinária anterior, que lida em alta voz, a coloca 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, 

destacando: convite para a V Conferência Municipal de Assistência Social, a realizar-se no dia 19 

de junho, de 7:30 às 17:00horas, no Centro Comunitário Urbano, centro, nesta cidade. Leu ofício 

n° 145/2013 – Controle Interno da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, que encaminha os 

Balancetes Contábeis da prefeitura relativos ao mês de março de 2013, para apreciação e arquivo 

deste legislativo. Foi lido oficio n° 137/2013 – Gabinete do Prefeito, datado 22 de maio de 2013. 

Que encaminha em anexo a este legislativo o oficio SEDRU.SPGF/NPC N° 264/2013, dando 

ciência ao Prefeito José Maria de Castro para finalização do convênio n° 438/2009, obra na 

localidade Rural de Riachinho, acompanhado pelo Documento de Arrecadação Estadual- DAE o 

valor referente a reprovação integral de acordo com o laudo técnico de vistoria de obras desta 

SEDRU, totalizando um montante de R$ 36.610,46 (trinta e seis mil, seiscentos e dez reais e 

quarenta e seis centavos) por o sistema estar inoperante e a população desabastecida. Dando 

Sequência, o Senhor Presidente coloca a palavra 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 Henrique Leite Coelho, solicita oficiar o 

Executivo Municipal, levando seus cumprimentos ao próprio prefeito, a comissão organizadora e a 

todos que de uma maneira ou de outra contribuíram para o brilhantismo da 33° Festa da Lavoura. 

O presidente Wellington Rodrigues de Souza, solicita ao secretario que envie oficio parabenizando 

por ocasião da 33° Festa da Lavora ao executivo municipal, a todos os funcionários da prefeitura, a 

comissão organizadora, assim como a todos os funcionários da área da saúde, que muito 

contribuíram para o brilhantismo da festa. O Vereador Domício Bernardes de Lima, fala em nome 

do Prefeito José Maria de Castro, agradecendo a todos os vereadores que muito contribuíram para 

a realização da 33° Festa da Lavoura e num ato de companheirismo estiveram presentes no 

palanque demonstrando responsabilidade e acolhida. A vereadora –secretaria Maria de Fátima 

Coelho e Castro, convida a edilidade para a apresentação do show de conscientização ambiental - 

Nadando com Téu nas águas do Rio das Velhas. Ordem do dia: O Senhor Presidente coloca para 

ser apreciado e votado em primeiro turno o Projeto de Lei n° 008/2013 – Dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria do Município de Morro da Garça, para o 

exercício de 2014, e dá outras providencias. Faz a chamada nominal aos Senhores Vereadores 

quanto sua aprovação, o mesmo recebendo pareceres favoráveis unanime, o Senhor Presidente o  
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declara aprovado. Seguindo comunica que a Comissão de Fianças, Orçamento e Tomada de Contas 

apresentou uma Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n° 008/2013. Colocas a referida Emenda 

em votação e a mesma recebendo pareceres favoráveis unanime a declara aprovada. 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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