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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

                     MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 06-02-2013. 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze (06-02-2013), 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 Dr. Leonardo Ávila – Assessor Jurídico. 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. Obs. Não há ata para ser lida, pois a anterior foi lida e 

assinada no final do exercício de 2012. Continuando, o Senhor Presidente solicita ao secretario que 

faça a leitura das correspondências, a saber: oficio 016/2013- Conselho Tutelar de Morro da Garça, 

comunicando este legislativo que no dia quatro de fevereiro de 2013, foi eleito para presidir o 

referido Conselho o Conselheiro Roberto Pereira. Leu também comunicado do Dep. Célio Moreira 

ao Vereador Ricardo Otavio Silveira de Souza, comunicando a contemplação deste município, 

para obras emergenciais e reforma da Escola Estadual Prefeito Walter Coelho da rocha, no valor 

de R$53.146,00 (cinquenta e três mil cento e quarenta e seis reais), oficio 0037/2013, Belo 

Horizonte, 17 de janeiro de 2013. Seguidamente, o Senhor Presidente coloca a palavra franca aos 

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

executivo municipal, à Mesa Diretora ou serem discutidos neste expediente. Usando a palavra o 

Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza solicita oficiar ao Senhor Prefeito solicitando contatar 

o órgão competente pedindo que tapem os buracos da estrada que liga Morro da garça à BR-135. 

Solicitou também que fosse enviado a esta câmara municipal uma relação contendo os nomes de 

todos os secretários locados nesta prefeitura. Falou também o Vereador Henrique Leite Coelho, 

pedindo prioridade nas obras de recuperação do Córrego do Morro, bem como a reconstrução do 

curral de leilões deste município. O Vereador Aelton Geraldo Fernandes Rocha, solicitou oficiar o 

Executivo municipal pedindo que junto com o Secretário de Saúde deste município e a prestação 

de serviços funerários de Curvelo, entrem num acordo visando atender com maior rapidez os casos  
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de preparação dos corpos de pessoas falecidas por morte natural na zona rural. Justificou que a 

ansiedade e desespero dos familiares ao verem passarem as horas e seu ente querido está sem o 

merecido atendimento por falta de acordo entre serviço de saúde e município, mostra-nos que 

providências deverão ser tomadas visando sanar este desentendimento. O Vereador Roberto 

Ferreira de Souza, solicita que o Executivo cobre da CEMIG, uma melhor prestação de seus 

serviços pois a falta de energia elétrica é muito constante tanto no centro urbano como na zona 

rural, causando transtornos e prejuízos aos usuários. Falou Também o Presidente da Comissão de 

Finanças Orçamento e Tomada de Contas que passando oficio ao Senhor Presidente, solicita 

comunicar ao Prefeito José Maria de Castro Matos que se encontra em fase de análise por esta 

Comissão a Intimação n° 33/2013 - Processo n° 685658 – Exercício 2003, de responsabilidade do 

mesmo, o qual na oportunidade vem assegurar ao interessado o prazo de 15 (quinze dias), para 

manifestação da defesa, caso seja de seu interesse. Ordem do dia: O Senhor Presidente 

Wellington Rodrigues de Souza, comunica que estado no inicio desta legislatura e estando com a 

pauta em dia, não há expediente para hoje. Percebemos que a Comissão de Orçamento e Tomada 

de Contas segue apreciando a Prestação de Contas / 2003, assim vamos aguardar seu parecer. 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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