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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 05/08/2020.  

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (05-08-2020), 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 Rose 

Graziele Fernandes Freitas Cândido, demais Vereadores: Roseno Pereira Gomes, Maria de Fátima 

Coelho e Castro, Josefino Vital do Rego Junior, Roberto Ferreira de Sousa e Ricardo Otávio 

Silveira de Souza. Também presentes Dr.ª Lucilene Marques da Silva – Assessora Jurídica, Geralda 

Lúcia Pereira Fonseca – Assessora Contábil e Maria Marlene Diniz – Assessora da Presidência. 

Após a chamada inicial o Senhor Presidente constatando quórum legal e proferindo a frase “em 

nome de Deus declaro abertos os trabalhos”, dá início à reunião. Logo após, justificou a falta do 

Vereador Apolo Dias Sampaio, que por motivo de força maior não esta presente a esta reunião. 

Continuando, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que não há ata para leitura 

neste expediente, pois a ata da reunião anterior foi lavrada, votada e aprovada no final da reunião do 

dia 17 /06 / 2020, visando despacho de documentos em tempo hábil ao Tribunal de Contas de Minas 

Gerais - TCMG. Dando sequencia, solicita ao secretário que faça a leitura das correspondências 

recebidas: Oficio n° 073/2020 – Gabinete do Prefeito, encaminhando para apreciação e arquivo 

desta casa os seguintes documentos: Demonstração de Movimento Numerário, Balancetes Mensais 

das Receitas e Balancetes Mensais das Despesas ambos referentes aos meses de maio de 2020. Leu 

Relatório Anual de Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural – RAA, apresentado pela 

EMATER Minas Gerais, na pessoa de seu extensionista agropecuário I local, Senhor Adriano 

Soares Torres.  Ordem do dia: O Senhor Presidente deu ciência ao plenário que foi protocolado 

nesta casa pela Prefeitura Municipal de Morro da Garça, no dia 30 de junho de 2020, o Projeto de 

Lei nº 08 de 30 de junho de 2020 – Altera dispositivo da Lei nº 718, de 07 de outubro de 2019 e dá 

outras providências. Também, Deu ciência que foi protocolado nesta casa pela Vereadora Rose 

Graziele Fernandes Freitas Cândido, neste dia 05 de junho de 2020, o Projeto de Lei nº 03, de cinco 

de agosto de 2020 – Denomina via pública da zona urbana de Morro da Garça – MG de Rua José 

Cândido Filho (Zé Padeiro). Continuando, deu ciência ao plenário que foi protocolado nesta casa 

pelo Vereador Roseno Pereira Gomes – Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada  
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de Contas, a Contestação do Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, 

instada no Processo Administrativo, que dispõe sobre a prestação de contas do Município de Morro 

da Garça referente ao exercício de 2003 e solicita a assessora Maria Marlene Diniz que faça sua 

leitura. Continuando passa cópias às Comissões e ao Jurídico e pede que se reúnam para darem 

pareceres. Logo em seguida, o Senhor Presidente coloca a palavra franca aos Vereadores para 

apresentarem com brevidade proposições ou requerimentos. Usando a palavra o Vereador Ricardo 

Otávio Silveira de Souza, se dirigindo ao Presidente Tiago Marques da Silveira, pergunta se o 

mesmo já enviou o Requerimento de Desarquivo da Prestação de Contas deste município referente 

ao ano de 2003. Em resposta o Senhor Presidente lhe diz que está finalizando sua apreciação e 

certamente o enviará ainda esta semana. Continuando em uso da palavra o Vereador Ricardo Otávio 

Silveira de Souza, solicita ao Executivo Municipal, através dos setores competentes, o mais urgente 

possível, a realização de serviços de manutenção da bomba do poço artesiano da comunidade rural 

de Riachinho, neste Município, relatando que na referida localidade, existem três famílias que estão 

bastante prejudicadas, pois estão totalmente desprovidas do fornecimento de água e que a bomba 

instalada no local está queimada, sendo de grande necessidade as providências no sentido da sua 

reparação e o seu normal funcionamento. Continuando, o Vereador Ricardo Otávio Silveira de 

Souza, solicita ao Executivo Municipal, através dos setores competentes, a realização de serviços de 

cascalhamento da estrada na Comunidade de Riachinho, recentemente aberta com a autorização da 

Prefeitura Municipal, no trecho defronte a moradia da Senhora Maria Luisa e imediações, informa 

que devido o tráfego de veículos nesta estrada, tem ocasionado grande volume de poeira, com 

enormes transtornos aos moradores da localidade, especialmente a Senhora Maria Luisa, devido a 

proximidade de sua residência com a estrada e esta situação tem ocasionado sofrimento e  

problemas de saúde a esta família, além de transtornos com a poeira, o que lhe impede da realização 

de tarefas domésticas como a lavação de roupas e outros afazeres domésticos. O Vereador Rubens 

Gomes de Almeida, solicita ao Executivo Municipal, através dos setores competentes, o mais 

urgente possível, a realização de serviços de manutenção da bomba do poço artesiano da 

comunidade de Cambaúba, zona rural deste Município, informa que o relógio que garantia o 

funcionamento deste poço foi retirado e houve o corte da energia na rede local, pela CEMIG, o que 

tem trazido sérios transtornos aos diversos moradores da localidade onde são aproximadamente 14 

(quatorze) moradores sem água, expostos a grande sofrimento e transtornos. O Vereador Roseno  
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Pereira Gomes, relata que este mesmo problema aconteceu aos moradores da comunidade de 

Serragem, e que este caso está sendo resolvido pela prefeitura. O Vereador Josefio Vital do Rego 

Junior, solicita envio de cumprimentos, o qual foi solicitado constar nos anais desta Casa 

Legislativa, os cumprimentos à pessoa do ilustre Prefeito, pelas diversas obras e melhorias que vem 

sendo realizadas em nosso Município, pela atual Administração Municipal, solicitou transmitir os 

agradecimentos e o reconhecimento dos moradores pelos benefícios recebidos. O Senhor Presidente 

apresenta a Indicação de sua autoria, encaminhada ao Prefeito Municipal de Morro da Garça, José 

Maria de Castro Matos, que, junto à Assessoria Jurídica, a Secretaria Municipal de Obras e a 

Secretaria Municipal da Fazenda e demais setores competentes do Executivo, seja realizado estudo 

de viabilidade quanto a possibilidade de realização de uma parceria entre o Poder Público Municipal 

e a Comunidade local, visando a edificação de passeios públicos nas ruas da nossa cidade que se 

encontram pavimentadas. O Senhor Presidente nada mais tendo a tratar, encerrou a sessão, da qual 

lavro a presente ata que ao ser lida, se aprovada, será assinada pela Senhora Secretária, pelo Senhor 

Presidente e demais Senhores Vereadores.   
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