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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 20-02-2019.  

Aos vinte (20) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (20-02-2019), entre 

dezenove horas e quinze minutos (19:15h) às vinte horas e trinta minutos(20:30h), 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 - 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. 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. Obs. O Vereador Roberto Ferreira de Souza, manifestou seu 

voto “sim” com ressalva, solicitando que sejam gravadas e transmitidas as próximas reuniões deste 

legislativo. Seguindo, o Senhor Presidente comunica que não há correspondências para serem lidas 

neste expediente. Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Senhores Vereadores 

para apresentação de projetos e proposições. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, 

comunica o plenário dos últimos acontecimentos na comunidade de Riachinho. Relata que a os 

lideres da comunidade estiveram reunidos com o Prefeito José Maria, juntos á estrada recém-

construída, o qual argumentou com o proprietário do terreno sobre a mudança da estrada passando 

em suas terras, como com o mesmo não teve acordo e já estando pronta a estrada que tanto 

prejudica outros moradores, sugere que a o Senhor Antônio Carlos da Rocha faça denúncia no 

Ministério Público, buscando respaldo na lei para reverter a situação. O Vereador pede aos 

membros da Comissão de Serviços Públicos Municipais para que visitem a referida estrada e vejam 

o quão ela é prejudicial aos moradores que ficaram em situação difícil com a estrada tão próxima de 

suas casas, causando risco até mesmo de virem a cair pelo transito pesado no local. Alega ainda que 

nesta referida casa há meninas menores de idade e devido a necessidade da mãe trabalhar fora, 

muitas vezes ficam sozinhas, com riscos a um desfeche negativo à família. Continuando, solicita 

oficiar o Prefeito Municipal para que, através do setor competente da Prefeitura Municipal, sejam 

enviados a esta Casa Legislativa, informações sobre as coordenadas geográficas da estrada antiga e 

da nova estrada desta localidade, bem como cópia das licenças ambientais para abertura da nova 

estrada. Fala ainda que foi feito uma vistoria no poço artesiano da comunidade e os técnicos 

encontraram muita sujeira de natureza do próprio poço e deduzem que os minadores estejam 

entupidos, e assim aguardam resultado dos estudos. O Vereador Presidente Tiago Marques da 

Silveira, solicita oficiar a Empresa Concessionária COPASA, solicitando envidar esforços no 

sentido de destinar e instalar na cidade de Morro da Garça, um gerador de energia, considerando a 

necessidade de suprir a demanda de abastecimento de água no Município. Fala que devido a  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE MORRO DA GARÇA, EM 20-02-2018. 

constante falta de energia elétrica na cidade, torna-se impossível o funcionamento da bomba para o 

abastecimento à população por parte da COPASA, trazendo grandes transtornos e prejuízos à nossa 

comunidade. Continuando, solicitar ao Setor Competente da CEMIG, que esclareça junto a esta 

Casa Legislativa os motivos pelos quais constantemente vem faltando energia elétrica em nosso 

município, fato que vem ocasionando grandes transtornos e prejuízos aos nossos munícipes. 

Ressalta que devido à falta de energia elétrica, também está sendo comprometido o normal 

abastecimento de água, haja vista a impossibilidade de funcionamento da bomba da COPASA. A 

Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido, fala ter cobrado um melhor atendimento do 

serviço de telefonia e que em respostas disseram haver baterias que supririam a falta de energia, 

mas pelo visto isto não acontece. Ordem do dia: O Senhor Presidente com pareceres favoráveis das 

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

primeiro turno, 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. Faz a chamada nominal e com 

pareceres favoráveis unanimes, o declara aprovado. Seguidamente, ante o pedido de urgência que 

acompanha o referido Projeto de Lei, o Senhor Presidente consulta o plenário quanto a viabilidade 

de ser colocado em votação ainda nesta sessão, para votação em segundo turno o referido Projeto e 

não havendo concordância, marca para o dia vinte e um (21) deste mês de fevereiro, às dezenove 

horas, neste plenário, reunião extraordinária para deliberação da matéria. 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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