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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 15-05-2019.  

Aos quinze (15) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (15-05-2019), 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 oito (8) dos 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, Roberto Ferreira de Sousa e Ricardo Otávio 

Silveira de Souza. Também presentes Dr.ª Lucilene Marques da Silva - Assessora Jurídica, 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. Logo em seguida justifica a falta do 

Vereador Josefino Vital do Rego Junior, que por motivo de força maior não poderá estar presente a 

esta reunião. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da ata da reunião ordinária 

anterior, a qual submetida à votação e recebendo pareceres favoráveis, o Senhor Presidente a 

declara aprovada. Seguindo, solicita ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas: 

Ofício nº 030/2019 – Gabinete do Prefeito, que encaminha declaração referente ao Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2019. Continuando, comunica que foi protocolado pelo Executivo Municipal 

neste dia 15/05/2019, o Projeto de Lei nº 04, de 15 de maio de 2019-“Dispõe sobre as alterações do 

PPA- Plano plurianual 2018/2021 e da LOA- Lei Orçamentaria Anual – Exercício 2019, cria 

unidade Orçamentaria, abre Crédito Especial e  dá outras providencias”. Passa cópias às Comissões 

e ao Jurídico e pede que se reúnam para darem pareceres. Comunica que foi protocolado neste dia 

15/05/2019, pela Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido, Indicação Legislativa nº 

03/2019 – Autoriza o chefe do poder executivo municipal a auxiliar financeiramente atletas e 

paratletas amadores que participem de eventos esportivos representando o Município de Morro da 

Garça e dá outras providências. Ordem do dia: O Senhor Presidente com pareceres favoráveis das 

Comissões e do Jurídico, coloco para ultimas considerações e seguidamente para votação em 

segundo turno o Projeto de Lei nº 03, de 24 de abril de 2019 – Dispõe sobre o serviço de 

acolhimento em Serviço de Família Acolhedora para crianças e adolescentes do Município de 

Morro da Garça/MG. Faz a chamada nominal aos edis e com pareceres favoráveis entre os 

presentes, o declara aprovado. Continuando, com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, 

coloca para ultimas considerações e seguidamente para votação em primeiro turno ao Projeto de Lei 

nº 02/2019 – Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária do Município 

de Morra da Garça, para o exercício de 2020, e dá outras providências. Faz a chamada nominal e 

com pareceres favoráveis entre os presentes, o declara aprovado. Seguindo, o Senhor Presidente 

coloca a palavra franca aos Senhores Vereadores para apresentarem proposições ou requerimentos a 

serem discutidos nesse expediente. O Vereador Apolo Dias Sampaio, apresenta Pedido de 

Informação ao Prefeito José Maria de Castro Matos, através do Setor de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal. O Senhor Presidente coloca em votação o referido pedido de informação e  
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com aprovação favorável entre os presentes solicita a secretaria que despache o documento. O 

Vereador Apolo Dias Sampaio, cobra do Senhor Presidente a filmagem e transmissão das reuniões 

da câmara e como resposta, o Senhor Presidente fala que a proposta esta em estudos e ainda não é 

viável sua realização. O Vereador Ricardo Otávio da Silveira de Souza, em suas falas pede oficiar 

ao Prefeito José Maria de Castro, que seja feito através do setor responsável da prefeitura o serviço 

de roçada de estrada no trecho de Vila de Fátima a Fazenda Riachão. Continuando procura se 

informar com a assessoria qual o período em que o prefeito pode ficar de licença sem informar o 

legislativo. Após tecerem esclarecimento, a Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido, 

ressalta que ele até a presente data ele ainda está despachando, conforme documento protocolado 

hoje na casa. O Senhor Presidente solicita encaminhar pedido ao Conselho de Patrimônio Histórico 

e Cultural de Morro da Garça, propondo que sejam inventariadas a casa da Rua Vereador José 

Raimundo da Silva, 580 e Casa da Rua Expedicionários, 141, ambas no bairro Pompéia, nesta 

cidade. Rende elogios e parabeniza o Setor de Vigilância Sanitária e Epidemiologia, na pessoa de 

sua gerente Senhora Nilda Pereira da Rocha, pelos serviços prestados em prevenção à dengue em 

nosso município e solicita despachar oficio parabenizando os trabalhos. 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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