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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 20-03-2019.  

Aos vinte (20) dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (20-03-2019), 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 dos nove (8) 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, 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 e 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. Em seguida justificou a 

falta do Vereador Apolo Dias Sampaio, que por motivo de força maior não pode 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, o Senhor Presidente solicita ao secretário que faça a leitura das 

correspondências recebidas.  Leu oficio nº 034/2019 – Gabinete do Prefeito, encaminhando a este 

legislativo para apreciação e arquivo, o Demonstrativo de Movimento Numerário, Balancete Mensal 

da Receita e Balancete Mensal da Despesa, ambos referentes ao mês de janeiro de 2019. Leu oficio 

n° 047/2019 Ministério Público do Estado de Minas Gerais – 2ª Promotoria de Justiça de Comarca e 

Curvelo/MG, assinado pelo DD. Promotor de Justiça Claudio de Paula Costa, comunicando este 

legislativo a Ratificação Promoção de Arquivo de Inquérito Civil Público nº MPMG-

0209.11.000081-4 Nº MPMG. Leu Comunicação Externa nº 039/2019 – Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais, onde a mesma solicita junto a CEMIG, solicitando providencias para a 

disponibilização de um gerador de energia na unidade da COPASA-MG, em Morro da Garça. 

Continuando, o Senhor Presidente Coloca a palavra franca aos Senhores Vereadores para 

apresentarem proposições ou requerimentos e pede a Assessora Maria Marlene que faça a leitura 

das Indicações Legislativa 01 e 02/2019, e do Requerimento ao Plenário 01, de 20 de março de 

2019. - autora Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido. Se antecipando e pedindo a 

palavra, o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, solicita encaminhar indicação em que 

solicita ao Executivo Municipal, todo empenho possível junto à Secretaria competente, objetivando 

a realização de serviços de patrolamento de trechos das Estradas da Comunidade de Riachinho, 

neste Município, devido a existência de inúmeros buracos, que estão prejudicando o tráfego de 

veículos, especialmente dos de transporte de carvão vegetal, sendo o trecho compreendido entre 

Riachinho e Morro dos Boiadeiros. Ainda em uso da palavra fala que a Associação Comunitária de 

Riachinho, possui todo o material para construção de um galpão multiuso que servirá inclusive para 

abrigar a patrulha mecânica daquela localidade, e pede oficiar ao Executivo Municipal, a exemplo 

de outra comunidade, auxílio de mão de obra para a construção do tão necessário galpão. Fala sobre 

a progressão na Lei Municipal 015/2011 e mesmo tendo em lei esta progressão nunca foi cumprida. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 20-03-2019.  

 Apoiado em palavras do jurídico, fala dirigindo-se a plateia no plenário que este valor cobrado na 

justiça certamente é causa ganha. Com a palavra a Assessora Maria Marlene Diniz, leu as 

Indicações Legislativas nºs 01 e 02/2019, ambas da autoria da Vereadora Rose Graziele Fernandes 

Freitas Cândido, onde na indicação nº 01/2019 encaminha ao Executivo Municipal para que 

determine ao departamento competente a realização de estudos para captação e reaproveitamento de 

águas pluviais dos telhados das quadras poliesportivas das escolas municipais para o abastecimento 

da rede de ensino municipal. A Indicação Legislativa nº 02/2019, visando também anteder a 

solicitação do colega Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, solicitando ao Prefeito José Maria 

de Castro Matos, para que , através do setor responsável, conceda auxilio de mão ode obra à 

Associação Comunitária de Riachinho, visando a construção de galpão multiuso que servirá 

inclusive para abrigar a patrulha mecanizada daquela localidade. Leu Requerimento ao Plenário nº 

01, de 20 de março de 2019, solicitando encaminhamento de ofício ao Conselho de Administração 

do Sicoob União Central, a possibilidade de ampliar o número de Caixas no dia de pagamento dos 

Servidores da Prefeitura Municipal de Morro da Garça e, ainda, em seus três dias seguintes, bem 

como a instalação de Caixa Eletrônico com opção de saque dentro da Agência Bancária local. 

Continuando o Senhor Presidente coloca as três reivindicações para votação plenária e com 

pareceres favoráveis unanimes, solicita a secretaria que as despache. O Vereador Ricardo Otávio, 

pedindo a palavra diz que não sabia desta Indicação da colega Vereadora e esta lhe reponde que o 

fez visando oficiar o pedido com protocolo e para tanto usou o seu nome, pois não foi sua intenção 

intervir na comunidade onde o colega vereador é líder. O Senhor Presidente em uso da palavra, 

parabeniza o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza pelo seu aniversário e continuando 

apresenta elogios ao Prefeito Municipal, extensivo à Secretária Municipal de Saúde, Sra. Flávia de 

Freitas Maia e à operosa equipe de Servidores da Secretaria, pelos esforços empreendidos e pela 

qualidade na prestação dos serviços e no atendimento à população de Morro da Garça, desejando a 

toda à equipe continuados êxitos. Ordem do dia: O Senhor Presidente comunica que não há matéria 

para este expediente. 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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