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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 15-08-2018 – 01/02 

Aos quinze (15) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (15-08-2018), entre dezenove 

horas (19:00h) 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 todos os 

nove (9) Vereadores, sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador Rubens Gomes de Almeida, 

Vice-Presidente Tiago Marques da Silveira e Secretário Senhora Vereadora Maria de Fátima Coelho 

e Castro. Demais Vereadores: Roseno Pereria Gomes, Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido, 

Apolo Dias Sampaio, Josefino Vital do Rêgo Junior, Roberto Ferreira de Souza e Ricardo Otávio 

Silveira de Souza. Também presentes Dr. Paulo Henrique de Abreu – Assessor Jurídico desta Casa 

Legislativa, a Sr.ª Maria Marlene Diniz - Assessora da Presidência e Geralda Lúcia Pereira Fonseca 

– Assessora Contábil. 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. 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. Continuando, o Senhor Presidente solicita ao secretário que 

faça a leitura das correspondências recebidas: Oficio 14.555/2018 – Ref: Condecoração do 

TCEMG, endereçada à Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, informando-a que foi indicada 

por este Tribunal para receber a Comenda Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro Joé Maria 

de Alkmim, em cerimônia marcada para o dia 13 de setembro de 2018, às 17:00h, no Auditório 

Vivaldi Moreira, na Corte de Contas, na Avenida Raja Gabaglia, 1.305 – Luxemburgo. Leu, oficio 

099/2018 – Gabinete do Prefeito, que encaminha os seguintes documentos: Balancete Mensal da 

Receita, Balancete Mensal da Despesa e Demonstrativo de Movimento Numerário, ambos 

referentes ao mês de julho de 2018. Continuando, o Senhor Presidente passa a palavra ao Sr. 

Roberto Pereira – Presidente do Conselho Tutelar de Morro da Garça, que a tem agendado para este 

expediente. Em uso da palavra vem comunicar a este legislativo que diante das irregularidades 

encontradas em vistoria ao abrigo de menores em Buenópoles e por não constatar nenhuma 

melhoria no que se refere ao funcionamento do mesmo, o Prefeito José Maria se retira do consórcio. 

Seguidamente, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Senhores Vereadores para apresentação 

de projetos e proposições. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, solicita oficiar ao 

Executivo Municipal, pedindo esclarecimento sobre a destinação dada à caixa d’água de ferro, 

pertencente ao Município de Morro da Garça, que servia à antiga Escola Municipal da Lagoa, 

região de Riachinho, solicita também que seja encaminhado cópia da documentação relativa à 

alienação deste bem, esclarecendo se houve doação ou cessão do referido bem. Continuando fala da 

carência de água pela qual passa a Senhora Silvania, em Riachinho, e se dispõe a ceder água de seu 

poço artesiano caso a prefeitura queira levar água até sua residência. A Vereadora Maria de Fátima, 

convida a todos em nome da Associação dos Amigos da Casa da Cultura do Sertão de Morro da 

Garça, a assistirem as apresentações culturais dos Grupos de Morro da Garça através do projeto 

“Literatura e música pelo Sertão Roseano”, iniciando-se em Curvelo, dia 17/08/2018, às 18:00 

horas, no Centro Cultural, na Praça Central do Brasil, em comemoração aos 30 anos da Academia 

Curvelana de Letras. A Vereadora Rose Fernandes, parabeniza a colega edil Maria de Fátima 

Coelho e Castro, pela merecida indicação à Comenda outorgada pelo TCEMG. Ordem do dia: O 

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

considerações e logo em seguida para votação em segundo turno o Projeto de Lei nº 07, de 12 de 

junho de 2018 – que Institui no município de Morro da Garça/MG o Programa Municipal de apoio e 

incentivo aos Carreiros, e dá outras providências. Faz a chamada nominal aos Edis e com um (1) 

voto contra manifestadas pelo Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza e sete (7) a favor  
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manifestados pelos demais edis, o Senhor Presidente o declara aprovado. O Senhor Presidente com 

pareceres favoráveis do Jurídico e das Comissões, apresenta para ultimas considerações e logo em 

seguida para votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 09, de 12 de julho de 2018 – Dispõe 

sobre Circo Itinerante instalado no Município de Morro a Garça/MG. Faz a chamada nominal aos 

Edis e com votos favoráveis unanimes o declara aprovado. O Senhor Presidente com pareceres 

favoráveis do Jurídico e das Comissões, apresenta para ultimas considerações e logo em seguida 

para votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 10, de 17 de julho de 2018 – Dispõe sobre 

contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e provisória de 

excepcional interesse público, e dá outras providências. Faz a chamada nominal aos Edis e com um 

(1) voto contra manifestado pelo Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza e sete (7) votos a favor 

manifestados pelos demais edis, o Senhor Presidente o declara aprovado. Continuando, o Senhor 

Presidente comunico ao plenário que foi protocolado neste 15/08/2018 pelo Prefeito Municipal, o 

Projeto de Lei n° 11, de 13 de agosto de 2018 – Denomina Rua sem denominação oficial no Bairro 

Pompéia 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. 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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