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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 06-12-2017. 

Aos seis (06) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (06-12-2017), 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 oito (8) Vereadores, sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador 

Rubens Gomes de Almeida, Vice-Presidente o Vereador Tiago Marques da Silveira e Secretária a 

Senhora Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro.  Demais Vereadores: Roseno Pereira Gomes, 

Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido, Josefino Vital do Rego Junior, Roberto Ferreira de Souza 

e Ricardo Otávio Silveira de Souza. Também presentes o Dr. Paulo Henrique de Abreu – Assessor 

Jurídico desta Casa Legislativa e Senhora Maria Marlene Diniz – Assessora da Presidência. O 

Senhor Presidente após a chamada inicial, constatando quórum legal e proferindo a frase “em nome 

de Deus declaro abertos os trabalhos”, dá início à reunião. Logo após, justifica a ausência do 

Vereador Apolo Dias Sampaio, que por motivo de força maior não poderá estar presente a esta 

reunião. Continuando, destacou no plenário a presença da Senhora Kátia Leite Matoso- Gerente de 

Recursos Humanos da Prefeitura de Morro da Garça e do Senhor Roberto Pereira – Conselheiro do 

CMDCA de Morro da Garça. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a leitura da ata da reunião 

ordinária anterior, a qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada sem ressalvas. Logo após, 

o Sr. Presidente solicita leitura das correspondências recebidas: Leu comunicado n° 

640/1ªDRPC/2017, assinado pela Delegada Regional de Polícia Civil Margaret de Freitas Assis 

Rocha, cópia do Relatório de Planejamento Estratégico 2017, realizado pela Delegacia Regional de 

Polícia Civil de Curvelo. Leu oficio nº 058/2017- Gabinete do Prefeito em resposta à Indicação n° 

05/2017, do Vereador Apolo Dias Sampaio e ofícios 420 e 421/2017 – Gabinete do Prefeito em 

resposta à solicitação da Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro. Leu oficio n° 197/2017 – 

Gabinete do Prefeito, confirmando a presença da senhora Kátia Leite Matoso – Gerente de Recursos 

Humanos deste Município a esta reunião e encaminhamento da documentação referente a 

contratação da Assessoria Contábil, conforme solicitação do Vereador Ricardo Otávio em reunião 

anterior. Continuando, o Senhor Presidente passa a palavra ao Vereador Ricardo Otávio para que o 

mesmo busque esclarecimentos da senhora Kátia Leite Matoso, que, diante de suas indagações lhe 

responde que pelo exposto, não seria ela a pessoa indicada para dar-lhe resposta, mas sim, um 

representante da Comissão de Licitação da Prefeitura. O Vereador solicita ao Senhor Presidente que 

convoque o responsável pela Comissão de Licitação a vir dar esclarecimento a este plenário. 

Continuando, concedeu a palavra aos Senhores Vereadores para apresentação de projetos e 

proposições. A Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, manifesta pesar pelo falecimento da 

Senhora Maria Nildete Sampaio, avó do Vereador Apolo Dias Sampaio. O Vereador Vice-

Presidente da Mesa- Tiago Marques da Silveira, manifesta pesar pela passagem do Senhor Mauro 

Cordeiro Santos. Ordem do dia: Com pareceres favoráveis emitidos pelas Comissões Permanentes e 

o Jurídico, o Senhor Presidente apresenta para ultimas considerações e votação em primeiro turno o 

Projeto de Lei nº 15, de 14 de novembro de 2017 – Autoriza o município a destinar os recursos 

provenientes dos leilões públicos nº 01/2014, 01/2015 e 01/2017 para o Regime da Previdência 

Social nos termos do Artigo 44 da Lei Complementar n: 101/2000, e dá outras providências. Faz a 

chamada nominal e com pareceres favoráveis unanimes entre os presentes o declara aprovado. 

Tendo em mãos os pareceres finais das Comissões e do Jurídico para a deliberação plenária, coloca 

para ultimas considerações e logo em seguida à votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 16, 

de 21 de novembro de 2017 – Altera o Artigo 2º, da Lei nº 669, de 26 de outubro de 2015. Faz a 

chamada nominal e com pareceres favoráveis unanimes entre os presentes, o declara aprovado.  
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Continuando, o Senhor Presidente tendo em mãos os pareceres finais das Comissões e do Jurídico 

para a deliberação plenária, coloca para ultimas considerações e logo em seguida à votação em 

primeiro turno o Projeto de Lei nº 03/2017 (de autoria da Câmara Municipal) que Declara bem 

público que especifica de uso especial. Faz a chamada nominal aos Edis e com pareceres favoráveis 

unanime entre os presentes o declara aprovado. Logo após, tendo em mãos os pareceres finais das 

Comissões e do Jurídico para a deliberação plenária, coloca para ultimas considerações e logo em 

seguida à votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 018, de 28 de novembro de 2017 – Dispõe 

sobre a concessão de diárias de viagens aos servidores públicos, Secretários Municipais e Membros 

dos Conselhos da Prefeitura Municipal de Morro da Garça/MG, e dá outras providências. Faz a 

chamada nominal e com pareceres favoráveis entre os presente o declara aprovado por 

unanimidade. Devido o pedido de urgência que acompanham os projetos de leis, o Senhor 

Presidente convoca o plenário para reunião extraordinária no dia 12/ 12 / 2017, terça-feira próxima, 

para apreciação das Comissões Permanentes e votação em primeiro turno ao Projeto de Lei n° 017, 

de 23 de novembro de 2017 – Dispõe sobre a autorização para a participação do município de 

Morro a Garça/MG, no Consócio Intermunicipal de Gestão Integrada de Casa de Acolhimento 

Institucional – CIGAI, bem como segundo turno dos projetos em tramitação nesta casa. 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 Sra. Secretária, pelo Sr. Presidente e demais Senhores Vereadores.  
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