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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 04-09-2019.  

Aos quatro (04) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (04-09-2019), 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 Rego Junior, Roberto Ferreira de Sousa e Ricardo Otávio Silveira de Souza. 

Também presentes Geralda Lucia Pereira Fonseca –Assessora Contábil e Maria Marlene Diniz – 

Assessora da Presidência. 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. 

Seguindo, solicita ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas: Indicação 

Legislativa 4 / 2019, de autoria dos Vereadores Tiago Marques da Silveira – Presidente e Josefino 

Vital do Rego, solicitando-lhe todo o empenho possível junto à Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos, objetivando a realização de serviços de reparos na tela de entorno da quadra 

Poliesportiva Aguinaldo da Silva Sampaio, situada na Rua Vereador José Raimundo da Silva, no 

Bairro Pompéia, nesta cidade, bem como seja procedida a sua pintura. Leu Indicação Legislativa nº 

5/2019, de autoria do Vereador Presidente Tiago Marques da Silveira, solicitando ao Executivo 

Municipal todo o empenho possível junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

objetivando a realização de serviços de iluminação da Quadra Poliesportiva da Comunidade de 

Riachinho, neste Município, mencionando a importância deste serviço, considerando tratar-se de 

uma comunidade com expressivo número de habitantes, desprovida de um local destinado ao lazer e 

esporte, e ocorrendo esta melhoria, o mesmo poderá ser utilizado inclusive no horário noturno. Leu 

agradecimentos pelo Dep. Federal Arlen Santiago a este legislativo, pela Moção de Agradecimentos 

lhe apresentada pela Câmara Municipal de Morro da Garça. Leu ofício nº 121/2019 – Gabinete do 

Prefeito, apresentando a este legislativo para apreciação e arquivo a seguinte documentação: 

Demonstrativo de Movimento Numerário, Balancete Mensal da Receita  e Balancete Mensal da  
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Despesa, ambos referentes ao mês de julho de 2019. Leu ofício 048/2019 – Gabinete, em resposta 

aos ofícios 044, 045, 046, 047, 048 e 049/2019, oriundos dessa Casa Legislativa. Leu ofício nº 

4653/2019GPPR-DGI/GPPR- Gabinete Pessoal do Presidente da República – Diretoria de Gestão 

Interna, acusando o recebimento do Requerimento nº 03/2019, endereçado ao Senhor Presidente da 

República, manifestando preocupação e apoio à manutenção dos Correios como empresa pública, 

com presença em todo o território nacional. Continuando, o Senhor Presidente comunica o plenário 

que foi protocolado no dia 04/09/2019 pelo Executivo Municipal, o Projeto de Lei nº 09, de 04 de 

setembro de 2019 – “Institui o Projeto “Regulariza Morro da Garça”, que dispõe sobre a 

Regularização Fundiária Urbana no Município de Morro da Garça/MG e dá outras providências”, 

passa cópias às Comissões e ao Jurídico e pede que se reúnam para darem pareceres. Ordem do dia: 

O Senhor Presidente, com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, coloco para ultimas 

considerações e seguidamente para votação em primeiro tuno, o Projeto de Lei nº 05, de 12 de junho 

de 2019 – Cria a Liga de Desporto do Município de Morro da Garça/MG e dá outras providências. 

Seguidamente faz a chamada nominal e com aprovação unanime o declara aprovado. Continuando, 

com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, coloca para ultimas considerações e 

seguidamente para votação em primeiro tuno, o Projeto de Lei nº 06, de 12 de junho de 2019, que 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a auxiliar financeiramente atletas e paratletas 

amadores que participam de eventos esportivos representando o Município de Morro da Garça e dá 

outras providências. Logo em seguida faz a chamada nominal e com pareceres favoráveis unanimes 

o declara aprovado. O Vereador Roberto Ferreira de Sousa ao manifestar seu voto favorável, afirma 

que sempre votou e votará em favor das boas propostas apresentadas a esta Casa. 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, visando 

informar melhor a população de nossa cidade, solicita oficiar o Presidente da Rádio 87,9-Ciranda 

FM, solicitando que ceda espaço em suas programações para transmissão ao vivo ou em horário que 

melhor lhe convier , para estarem colocando no ar as gravações feitas das reuniões desta Casa, 

visando assim melhor informar a população o trabalho do legislativo. O Vereador Ricardo Otávio 

Silveira de Souza, em suas palavras cobra a falta de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 

Morro da Garça, que aceitou a mudança de trecho da Estrada de Riachinho, e hoje devido a poeira 

causada pelo trafego de caminhões pesados, os transeuntes e moradores às margens da estrada  



      CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

         CEP. 39.248-000                                                      CNPJ: 38.522.827/0001-38 

 

 

Endereço: Praça São Sebastião, 424 - Centro – Telefone (38) 3725 – 1121 / FAX. (38) 3725 - 1121  
E-mail: cmgarca@bol.com.br 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA            

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 04-09-2019. 

vivem sufocados pelo pó, vindo a causar abandono da quadra poliesportiva e celebração de missas 

com portas fechadas da igreja. Expõe que se a prefeitura criou o problema, ela tem que solucioná-lo, 

sendo o mínimo molhando a estrada. A Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, pronunciou-se 

relembrando as falas do Vereador Ricardo Otávio de Souza em favor da Senhora Zilda, moradora 

em Riachinho e portadora de um câncer no seio, que esteve em sua casa no dia seguinte ao 

conhecimento do caso em plenário e a Senhora Zilda não lhe confirmou a desatenção pela 

Secretaria de Saúde de Morro da Garça, mostrou-se compreensível que o seu tratamento depende de 

agendamentos fora do município e que já tem consulta agendada. Fala com pesar do falecimento da 

Senhora Maria Míria Lopes Pereira, e solicita enviar manifestação de pesar aos familiares. O 

Vereador Vice-Presidente Rubens Gomes de Almeida, aproveitando a presença do Sr. Vinícius 

Pereira Cândido – Secretário Extraordinário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de 

Morro da Garça, falando do longo período de estiagem pela qual passa o nosso município, lhe 

franqueia água de sua propriedade, para, colhida em caminhões pipa, possam assim estar 

amenizando a situação local. Retornando a palavra, o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, 

solicita ao Poder Executivo, através do setor competente informar quem é o responsável pelo 

pagamento das contas de energia elétrica referente o padrão instalado no prédio da antiga Escola 

Municipal Antônio Cândido de Souza, na comunidade de Riachinho, neste município. A Vereadora 

Maria de Fátima, solicita envio de congratulações pelo exemplo de superação do jovem campeão 

Paratleta Gabriel Geraldo dos Santos Araújo, lembrando que o mesmo ganhou cinco medalhas nas 

competições do Parapan-Americanos 2019. 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.   

 

Vereador Tiago Marques da Silveira- Presidente                 Vereador Rubens Gomes de Almeida - Vice-Presidente 

 

Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido - Secretária        Roseno Pereira Gomes                                   

 

 Maria de Fátima Coelho e Castro                                                 Apolo Dias Sampaio  

 

Josefino Vital do Rego Junior                  Roberto Ferreira de Sousa                        Ricardo Otávio Silveira de Souza 
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