CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000

CNPJ: 38.522.827/0001-38

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 07-08-2019.
Aos sete (7) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (07-08-2019), 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 Dr.ª
Lucilene Marques da Silva - Assessora Jurídica, 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. Logo em seguida convida todos a ficarem de pé e com um (1)
minuto de silencio prestam homenagem póstuma ao Ex-Presidente da Câmara Isael Manoel
Marques, ocorrida em 22 de junho de 2019. 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: Ofício 041/2019 – Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício nº
040/2019 – Câmara Municipal, pelo Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza. Leu oficio nº
097/2019 e 108/219– Gabinete do Prefeito, encaminhando a este legislativo para apreciação e
arquivo os demonstrativos de movimento numerário, balancete mensal da receita e balancete mensal
da despesa, referentes aos meses de maio e junho de 2019. Leu moção de agradecimento
apresentado pela Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido ao Deputado Estadual Arlen
Santiago, pela atenção para com o município de Morro da Garça, quando disponibilizou 23 (vinte e
três) cirurgias de cataratas realizadas no Hospital Fundação Vespasianense de Saúde, na cidade de
Vespasiano - MG. Leu moção de parabenização de autoriza da mesma Vereadora ao Senhor Patrício
Arcanjo da Silveira, extensivo ao Sr. Daniel de Lima Aguiar – Gerente de Distrito Regional da
COPASA e ao Senhor Wuander Leite Silveira (funcionário Ipiranga), pelo excelente serviço
prestado durante a realização da XXXIX Festa da Lavoura. Logo em seguida o Senhor Presidente
coloca as moções em votação e com pareceres favoráveis unanimes, solicita a secretaria que as
despache. Dando sequencia, o Senhor Presidente dá ciência que foi protocolado no dia 04/07/2019
pelo Executivo Municipal, o Projeto de Lei nº 07, de 25 de junho de 2019 – Autoriza o Município
de Morro da Garça a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG,
operação de crédito com outorga de garantia e dá outras providências, e, protocolado no mesmo dia
04/07/2019 pelo Executivo Municipal, o Projeto de Lei n° 08, de 25 de junho de 2019, - Autoriza o
Município de Morro da Garça a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A –
BDMG, operação de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Passa cópias às
Comissões e ao Jurídico e pede que se reúnam para darem pareceres. Continuando, passa a palavra
ao Sr. Vinícius Pereira Cândido – Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, que a tem
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agendado neste expediente para prestar esclarecimentos acerca dos Projetos de Lei nº 07 e 08/2019.
Com ajuda de um projetor de imagens e demonstrando domínio da matéria, explana ao plenário o
planejamento que originalizou os referidos projetos em apresentação. Ordem do dia: O Senhor
Presidente com pareceres contrario das Comissões e do Jurídico, coloca para ultimas considerações
e seguidamente para votação em primeiro turno o Projeto de Lei Complementar nº 02, de 02 de abril
de 2019 – Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 03, de 02 de julho de 2009, e dá
outras providências. Passa a chamada nominal e com pareceres favoráveis unanimes fica aprovado o
parecer contrario das comissões. Continuando, o Senhor Presidente com pareceres favoráveis das
Comissões e do Jurídico, coloca para ultimas considerações e seguidamente para votação em
primeiro tuno o Projeto de Lei Complementar nº 03, de 02 de abril de 2019 – Altera o anexo III e VI
da Lei Complementar nº 015, de 01 de julho de 2011. Faz a chamada nominal e com votos
contrários unanimes declara derrubado o referido Projeto de Lei Complementar, mantendo a
Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e turismo. Seguindo coloca a palavra franca aos
Senhores Vereadores para apresentarem proposições ou requerimentos a serem discutidos nesse
expediente: Usando a palavra o Vereador Apolo Dias Sampaio, solicita oficiar o Prefeito Municipal,
solicitando que seja determinado ao setor competente da Prefeitura Municipal, o recolhimento de
entulho acumulado no campo de futebol do Bairro Pompéia, nesta cidade de Morro da Garça,
dizendo que o acúmulo do lixo/entulho, permanece no local a mais de dois anos, sendo uma
reivindicação dos moradores daquelas proximidades, devido os transtornos sofridos. Continuando,
solicita ao Executivo Municipal que, através do setor competente, sejam implantados quebra-molas
na Rua Major Salvo, nesta cidade, visando amenizar os transtornos e o perigo, com a contenção de
altas velocidades ali praticadas. Usando a palavra, o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza,
solicitar oficiar o Executivo Municipal, que seja viabilizado, através do setor competente, serviço de
caminhão pipa para molhar o entorno da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz, em Campo Alegre,
neste Município, informa que o local possui grande volume de poeira, acumulada no período da
seca, com isso causa grande transtorno e problemas de saúde para as crianças e servidores que
prestam serviços no local. Solicita que o caminhão pipa faça o percurso pelo menos duas vezes por
semana, a fim de amenizar a situação crítica ali verificada. Continuando, Solicitar o mesmo serviço
para molhar a estrada na comunidade de Riachinho, nas proximidades da residência do Senhor
Antônio Carlos da Rocha, cuja família, tem sofrido imensamente com os transtornos e riscos à
saúde, devido a poeira nesta estrada. Ainda em uso da palavra, reitera comunicar ao Sr. Prefeito a
colocação de uma caçamba para depósito de lixo, na comunidade de Riachinho, neste Município, e
informa que o pedido foi anteriormente apresentado e que o local de colocação da caçamba ficou
definido para o prédio da Escola Municipal ou na sede da Associação Comunitária, que também
disponibilizou o espaço para a sua colocação. Continuando, solicita ao Executivo Municipal, através
do setor competente da Prefeitura, a implantação de uma rotatória no local próximo a Rua Major
Salvo e Rua Professor Ricardo de Souza Cruz, nesta cidade, ressalta que se trata de um local
bastante movimentado, com grande risco de acidentes, por onde circulam veículos em altas
velocidades, sendo portanto, uma medida bastante necessária. Ainda em uso da palavra o Vereador
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Ricardo Otávio Silveira de Souza, solicita ao Sr. Prefeito, através do setor competente da Prefeitura
Municipal, que sejam prestadas as informações assim descritas: informar quais as Comunidades
Rurais possuem as contas de energia elétrica referente o funcionamento do poço artesiano pagas
pelo Município de Morro da Garça, e que seja viabilizada a inclusão da comunidade de Riachinho e
demais comunidades rurais não atendidas pelo benefício de pagamento pelo Município. Usando a
palavra o Vereador Roberto Ferreira de Sousa, solicita oficiar o Prefeito Municipal, que, através do
setor competente da Prefeitura Municipal, que sejam prestadas, perante esta Casa Legislativa, as
contas de aplicação dos recursos provenientes dos leilões realizados pela Prefeitura Municipal
(Patrol, Retroescavadeira, veículos e outros), realizados a partir do ano de 2013 até a presente data.
Solicita também que sejam enviados os extratos bancários, referente a movimentação mensal dos
recursos recebidos, também dos pagamentos referentes a aplicação. Retornando a palavra, o Senhor
Presidente visando liberar a pauta acumulada pelo recesso legislativo, convido os nobres edis para
reunião extraordinária no dia quatorze (14) de agosto deste corrente ano, às 19:00 horas. 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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