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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 07-02-2018. 

Aos sete (07) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (07-02-2018), 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 nove (9) 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, Apolo Dias Sampaio, 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, Maria Marlene Diniz – Assessora da Presidência e 

Senhora Geralda Lúcia Pereira Fonseca - Assessora Contábil. 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, o Senhor Presidente solicitou a leitura da ata da reunião 

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

Continuando, o Sr. Presidente solicita leitura das correspondências recebidas: Oficio n° 002/2018, 

onde o Prefeito José Maria de Castro Matos, reportando-se ao oficio n° 001, de 04 de janeiro de 

2018, o qual esta câmara envia documentação para que a Proposição de Lei n° 03/2017 seja 

sancionada, está irregular não atendendo aos requisitos legais para sua sanção. Leu oficio 405/2017 

Gabinete do Prefeito, em resposta ao oficio desta casa pelo Vereador Tiago marques da Silveira, 

informando que seu pedido será atendido mediante o condicionamento financeiro. Leu oficio 

409/2017 – Gabinete, em atenção a solicitação do Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, que 

solicitou manutenção da estrada que interliga Vila de Fátima a Riachinho, em resposta,  

considerando a falta de recursos que se encontra este município, esta municipalidade tem investido 

com recursos destinados a outras despesas de caráter continuando, na manutenção das estradas 

vicinais, que atendem ao transporte de alunos. Leu oficio n° 010/2018, que encaminha para 

apreciação e arquivamento os Balancetes Mensais da Receita e Despesa, e Demonstrativo de 

Movimento de Numerário referente ao mês de dezembro de 2017. Continuando, o Sr. Presidente 

concedeu a palavra aos Senhores Vereadores para apresentação de projetos e proposições. O 

Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, fala vem solicitar o especial empenho do Executivo 

Municipal, junto à Secretaria Municipal de Obras, objetivando serviços de manutenção da estrada 

que interliga Vila de Fátima a comunidade de Riachinho, especialmente no trecho da passagem 

“Janela da Serra”, cuja situação é bastante crítica. Expõe que tratar-se de estrada utilizada por 

veículos da Saúde; caminhões de leite e para escoamento da produção agrícola naquelas imediações 

e que a estrada tornou-se ainda mais prejudicada devido o período chuvoso, sendo os usuários 

obrigados a utilizarem um longo desvio, pela estrada de Campo Alegre. Continuando, comunica a 

Presidência e demais edis que mudou-se para a comunidade de Riachinho, em terras da família. O 

Vereador Tiago Marques da Silveira, solicita oficiar o Executivo pedindo seu especial empenho e 

possibilidade de apoio, por parte da Prefeitura Municipal, aos feirantes que atuam na Praça 

Deputado Renato Azeredo, nesta cidade. Menciona a necessidade de atrativos e real apoio do Poder 

Executivo, a fim de fomentar esta importante iniciativa. Continuando, solicita o especial empenho 

do Prefeito José Maria de Castro, que seja praticada pelos órgãos competentes, maior fiscalização 

quanto ao lançamento de esgotos domésticos nas vias públicas de nossa cidade, fala que isto tem se 

apresentado bastante comum e tem comprometido os serviços de saneamento e de saúde em favor 

da nossa população. Também mencionamos a necessidade de manutenção das vias públicas da 

cidade, com operação tapa-buracos, devido as condições atuais das ruas bastante esburacadas,  
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situação que vem sendo agravada com a presença das chuvas. Ordem do dia: O Senhor Presidente 

comunica que foi protocolado nesta Câmara pela prefeitura municipal no dia 16 de janeiro de 2018, 

o Projeto de Lei nº 02, de 16 de janeiro de 2018 – Dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais e 

pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas por condutores de veículos do 

serviço público municipal e dá ouras providências. Deu ciência sobre os Projetos da Mesa Diretora, 

sendo: Projeto de Resolução n° 01/2018 - Concede Revisão dos Subsídios dos Vereadores e do 

Presidente da Câmara Municipal de Morro da Garça, de conformidade com o Art. 37, X, da 

Constituição Federal e dá outras providências. Projeto de Lei n° 01/2018 - Concede Revisão Geral 

dos Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Morro da Garça, e dá outras 

providências. Passa cópias ao Jurídico e às Comissões Permanentes da Câmara e pede que se 

reúnam para darem pareceres. 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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