CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000

CNPJ: 38.522.827/0001-38

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 06-02-2019
Aos seis (06) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (06-02-2019), entre dezenove
horas e quinze minutos (19:15h) às 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 (9) Vereadores, sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador Tiago
Marques da Silveira, Vice-Presidente Vereador Rubens Gomes de Almeida e Secretária Senhora
Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido. Demais Vereadores: Roseno Pereira Gomes,
Maria de Fátima Coelho e Castro, Apolo Dias Sampaio, Josefino Vital do Rêgo Junior, Roberto
Ferreira de Sousa e Ricardo Otávio Silveira de Souza. Também presentes Dr.ª Lucilene Marques da
Silva, que estará prestando Assessoria Jurídica a este legislativo no decorrer deste ano de 2019,
Maria Marlene Diniz- Assessora da Presidência e Geralda Lucia Pereira Fonseca – Assessora
Contábil. Após a chamada inicial o Sr. Presidente constatando quórum legal, proferindo a frase “em
nome de Deus declaro abertos os trabalhos”, dá início à reunião. Continuando, o Senhor Presidente
solicitou a leitura da ata da reunião ordinária anterior, a qual submetida à votação e recebendo
pareceres favoráveis unanimes, o Senhor Presidente a declara aprovada. Seguindo, o Senhor
Presidente solicita ao Senhor Secretário que faça a leitura das correspondências recebidas: Oficio
4003/2018 COGEC/CGCON/DIREX/PRESI-FUNASA, comunicando a este legislativo celebração
do Convênio nº 0939/2017, entre a FUNASA e este município, tendo por objeto “Implantação de
Sistema de Abastecimento em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais no Município de Morro da
Garça/MG, no valor pactuado de R$ 717.760,83 (setecentos e dezessete mil, setecentos e sessenta
reais e oitenta e três centavos), sem aporte de contrapartida. Leu ofício nº 018/2019 – Gabinete do
Prefeito, que apresenta a este legislativo para apreciação e arquivo, Demonstração de Movimento
Numerário, Balancete Mensal da Receita e Balancete Mensal da Despesa, ambos referentes a
dezembro de 2018. Leu da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, felicitações ao
Presidente Tiago Marques da Silveira por ocasião em que assume o cargo de Presidente da Câmara
Municipal de Morro da Garça, assinado Dep. Arlen Santiago. Seguidamente, o Senhor Presidente
concedeu a palavra aos Senhores Vereadores para apresentação de projetos e proposições. O
Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, pede oficiar o Executivo Municipal, solicitando junto
ao Setor Competente da Prefeitura, no sentido de verificar a situação do poço artesiano que atende a
comunidade de Riachinho, neste Município. Relata que o poço está seco e a comunidade tem se
servido com abastecimentos feitos por caminhão-pipa ou utilizando-se de transporte de água,
proveniente do Córrego Bicudo, com grandes dificuldades e transtornos para as 12 doze famílias
usuárias deste poço. Fala que segundo informações não é viável aprofundar o poço, já que o mesmo
conta com 130 metros de profundidade e assim recorre à sensibilidade do Senhor Prefeito, no
sentido de sanar esta enorme preocupação dos moradores de Riachinho, se possível, autorizando a
perfuração de um novo poço artesiano. Relata que proprietários com melhores situações se
associaram para furar um poço, mas este será restrito a poucas famílias, não resolvendo o problema
da região. Ainda em uso da palavra, solicita ao Executivo Municipal para que reveja a decisão
quanto a construção de uma estrada na comunidade de Riachinho, relatando a grande preocupação e
até mesmo insatisfação dos moradores do local, haja vista que possuem residências muito próximas
à nova estrada, e que poderão ser prejudicadas com o grande volume de poeira, e até mesmo de
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enxurrada, por ocasião das chuvas, que possivelmente atingirão as casas. Pondera que para a
abertura da estrada será necessária a derrubada de árvores, e que no entender dos moradores a
mesma se apresenta desnecessária, além de que haverá desvio em relação a estrada real e passará
apenas a quatro metros de distancia da Igreja e o prédio da antiga escola, expondo aos
frequentadores a enorme volume de poeira, devido o trânsito nesta estrada. Ordem do dia: O Senhor
Presidente comunica o plenário que serão formadas as Comissões Permanentes desta Câmara
Municipal, que desempenharão suas funções até 31 de dezembro de 2019 e pede a Senhora Maria
Marlene Diniz, que conduza a formação das referidas Comissões. Após explicações e
esclarecimentos o Vereador Josefino Vital do Rego junior, sugere que sejam reconduzidos os
mesmos membros da Portaria anterior para este ano de 2019. Consultado o plenário, sua proposta é
aceita ficando assim constituída a Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Titulares –
Presidente: Maria de Fátima Coelho e Castro (PSD), Vice-Presidente: Ricardo Otávio Silveira de
Souza (PSDB) e Relator: Apolo Dias Sampaio (PTB). Suplentes: Roseno Pereira Gomes (PHS),
Roberto Ferreira de Sousa (PSDB) e Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido (PTB). Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas: Titulares - Presidente: Rose Graziele Fernandes Freitas
Cândido (PTB), Vice-Presidente: Roberto Ferreira de Sousa (PSDB) e Relator: Maria de Fátima
Coelho e Castro (PSD). Suplentes: Apolo Dias Sampaio (PTB), Josefino Vital do Rego Junior
(PSDB) e Roseno Pereira Gomes (PHS). Comissão de Serviços Públicos Municipais – Presidente:
Rubens Gomes de Almeida (PSD), Vice-Presidente: Roseno Pereira Gomes (PHS) e Relator:
Josefino Vital do Rego Junior (PSDB). Suplentes: Rose Graziele Fernandes Freitas Candido (PTB),
Maria de Fátima Coelho e Castro (PSD) e Ricardo Otávio Silveira de Souza (PSDB). Continuando,
o Senhor Presidente dá ciência ao plenário que foi protocolado nesta Câmara pela Prefeitura
Municipal de Morro da Garça, no dia 15/01/2019, com pedido de urgência, o Projeto de Lei nº 01,
de 02 de janeiro de 2019 – Concede reajuste dos vencimentos dos servidores municipais que
percebem um salário mínimo mensal. Também no dia 06 de fevereiro de 2019, foi protocolado pelo
prefeito municipal, o Projeto de Lei Complementar n° 01, de 06 de fevereiro de 2019 – Altera o
Anexo II e III e acrescenta atribuições ao Anexo IV da Lei Complementar nº 15, de 01 de julho de
2011 e altera o Anexo I da Lei Complementar nº 022, de 16 de abril de 2014. Seguidamente passa
cópias às Comissões e ao Jurídico e pede que se reúnam para darem pareceres. Nada mais tendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, da qual lavro a presente ata que ao ser lida, se
aprovada, será assinada pela Senhora Secretária, pelo Sr. Presidente e demais Senhores Vereadores.
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