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, REALIZADA EM 17-10-2018 – 01/02
Aos dezessete (17) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (17-10-2018), entre
dezenove horas (19:00h) 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) dos nove (9) Vereadores, sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador
Rubens Gomes de Almeida, Vice-Presidente Roberto Ferreira de Souza, que ocupou a cadeira junto
a Mesa Diretora para este ato e Secretária Senhora Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro.
Demais Vereadores: Roseno Pereira Gomes, Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido, Apolo Dias
Sampaio, Josefino Vital do Rêgo Junior e Ricardo Otávio Silveira de Souza. Também presentes Dr.
Paulo Henrique de Abreu – Assessor Jurídico desta Casa Legislativa e Sr.ª 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 comunica o plenário que o Vereador Tiago Marques da Silveira, por motivo de licença
paternidade não está presente a reunião. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura da ata
da reunião ordinária anterior, a qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada sem ressalvas.
Seguindo, o Senhor Presidente solicita ao secretário que faça a leitura das correspondências
recebidas: ofício nº 127/2018 – Gabinete do Prefeito, encaminhando para apreciação e arquivo desta
casa legislativa os Balancetes Mensal da Receita e da Despesa, bem como Demonstração de
Movimento Numerário, ambos referentes ao mês de setembro de 2018. Leu Edital de Audiência
Pública ao Projeto de Lei nº 015/2018 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Morro
da Garça – MG, para o Exercício Financeiro de 2019, no plenário da Câmara Municipal, no dia sete
(07) de novembro de 2018 às dezoito horas e trinta minutos (18:30h). Seguidamente, o Senhor
Presidente concedeu a palavra aos Senhores Vereadores para apresentação de projetos e
proposições. A Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido manifesta cumprimentos e
elogios ao Prefeito José Maria de Castro e aos servidores municipais que atuaram na organização de
nossa cidade, por ocasião do forte vendaval, que causou enormes transtornos e prejuízos a diversos
moradores, destaca que a administração municipal agiu de forma rápida e eficiente, trazendo
melhorias e maiores condições aos nossos moradores e manifesta solidariedade às famílias atingidas
por esta calamitosa situação. O Senhor Presidente manifesta-se dirigindo ao Executivo Municipal e
ao órgão da Assistência Social de nosso Município, em reconhecimento a eficiência e rápida
atuação da Administração Municipal, no acolhimento e apoio à diversas famílias que foram
atingidas com o vendaval ocorrido na cidade, em recente data. Menciona sentimento de
solidariedade e irrestrito apoio ofertados pelo Município, neste momento de grande apreensão.
Ordem do dia: O Senhor Presidente com pareceres favoráveis do jurídico e das Comissões, coloca
para ultimas considerações e logo em seguida em votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 12,
de 28 de agosto de 2018 – Dispõe sobre a proteção, preservação e promoção do Patrimônio Cultural
no Município de Morro da Garça – MG. Faz a chamada nominal e com um voto contra, manifestado
pelo Vereador Josefino do Rego Junior e seis votos a favor manifestado pelos demais edis, o declara
aprovado. Continuando, com pareceres favoráveis do jurídico e das comissões, o Senhor Presidente
coloca para ultimas considerações e logo em seguida à votação em segundo turno o Projeto de Lei
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nº 14, de 18 de setembro de 2018 – Dispõe sobre a colaboração de interesse público entre o
município de Morro da Garça/MG, representado neste caso, pela sua Secretaria Municipal de
Educação e as Entidades Religiosas, e dá outras providências. Faz a chamada nominal e com um
voto contra, manifestado pelo Vereador Josefino Vital do Rego Junior e seis votos a favor
manifestado pelos demais edis, o Senhor Presidente o declara aprovado. Seguidamente, o Senhor
Presidente com pareceres favoráveis do jurídico e das comissões, coloco para ultimas considerações
e logo em seguida à votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 13, de 03 de setembro de 2018 –
Denomina rua e condomínio sem denominação oficial no Bairro Pompéia, no Município de Morro a
Garça/MG e dá outras providências. Faz a chamada nominal e com aprovação unanime estre os
presentes o declara aprovado. 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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