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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 19/08/2020.  

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (19-08-2020), 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 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 Lúcia Pereira Fonseca – Assessora Contábil e Maria Marlene Diniz – Assessora 

da Presidência. Após a chamada inicial o Senhor Presidente constatando quórum legal e proferindo 

a frase “em nome de Deus declaro abertos os trabalhos”, dá início à reunião. Continuando, o Senhor 

Presidente solicita ao secretário que faça a leitura da ata reunião anterior. Logo em seguida coloca 

em votação a ata que acabou de ser lida, faz a chamada nominal aos edis e com aprovação unanime 

a declara aprovada. Dando sequencia, solicita ao secretário que faça a leitura das correspondências 

recebidas: Oficio n° 394/2020 – Referente a Procedimento de Projeto Social nº MPMG-

0209.20.000245-6, encaminhando a esta Presidência para ciência e providências a Recomendação 

nº 018/2020. Leu ofícios números 061, 062, 063, 064 e 065/2020 – Gabinete do Prefeito, em 

resposta aos ofícios números 054, 055, 056, 057 e 059/2020 – Câmara Municipal. Ordem do dia: O 

Senhor Presidente informo aos Senhores Vereadores que esta Presidência remeteu ao Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, o pedido de desarquivamento do processo das contas municipais 

do ano de 2003, para nova apreciação por esta Casa Legislativa e solicita a Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas que se reúna e adote as providências de sua competência. 

Continuando, o Senhor Presidente com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, coloca 

para apreciação e votação em primeiro turno, de iniciativa da Vereadora Rose Graziele Fernandes 

Freitas Cândido, o Projeto de Lei nº 03, de cinco de agosto de 2020 – Denomina via pública da zona 

urbana de Morro da Garça – MG de Rua José Cândido Filho (Zé Padeiro). Logo faz a chamada 

nominal e com sete votos “sim” e um “não” manifestado pelo Vereador Ricardo Otávio Silveira de 

Souza, explicando não concordar que seja mudado o nome de uma rua já tão conhecida, o que virá  

trazer transtornos de identificação de endereço. O Senhor Presidente com sete votos favoráveis 

declara aprovado o referido Projeto de Lei. Continuando coloca a palavra franca aos Vereadores 

para apresentarem com brevidade proposições ou requerimentos. Usando a palavra o Vereador 

Ricardo Otávio Silveira de Souza, solicita oficiar ao Executivo Municipal que sejam adotadas 

providências por parte da Administração, quanto ao zelo e manutenção do poço artesiano da 

comunidade de Riachinho, zona rural neste Município. Informa que não há nenhuma documentação 

que remete a responsabilidade de manutenção deste poço para a referida Associação, sendo portanto 

da responsabilidade do Município, os serviços que lhe são necessários. Solicita que através dos 

setores competentes do Poder Executivo, seja priorizada a manutenção do referido poço, bem como 

designada a pessoa para zelar pelos equipamentos ali instalados, a fim de garantir o normal 

abastecimento para a comunidade. O Vereador Apolo Dias Sampaio, solicita a Administração 

Municipal todo o empenho possível no sentido da realização de serviços de manutenção da Rua 

Major Salvo, nesta cidade, menciona a situação caótica na referida rua, devido a falta de 

manutenção, o que tem causado vários transtornos aos moradores e transeuntes. Informa, ainda, que 

esta via pública dá acesso ao Posto de Saúde e nela existe um morador cadeirante e um grande 

número de idosos, o que vem dificultar quanto a mobilidade. Retornando a palavra, o Vereador  
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Ricardo Otávio Silveira de Souza, vem reiterar ao Prefeito José Maria de Castro Matos, que sejam 

adotadas providências por parte da Administração no sentido da colocação de uma caçamba, na 

Comunidade Rural de Riachinho, neste Município, para fins de coleta de lixo e descartes feitos pela 

população ali residente e indica como local de instalação da caçamba, a antiga escola, com acesso 

pela nova estrada ali aberta. Usando deste expediente, o Vereador Rubens Gomes de Almeida, 

solicita ao Executivo Municipal que sejam tomadas as devidas providências no sentido de sanar o 

problema de abastecimento de água na Comunidade de Cambaúba, zona rural deste Município. 

Solicita a Administração Municipal que informe o motivo pelo qual houve a retirada do medidor de 

energia (relógio) instalado no padrão do poço artesiano. Menciona a necessidade de normalizar o 

abastecimento de água, o que tem sido feito através de caminhões-pipa e, é necessário verificar a 

qualidade da água que está sendo fornecida aos moradores. Retornando a palavra, o Senhor 

Presidente solicita constar da ata dos nossos trabalhos, moção de aplausos e reconhecimento ao 

Prefeito José Maria de Castro Matos e toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, pelos 

relevantes e eficientes serviços que vem sendo desenvolvidos no setor da saúde, no enfrentamento 

da Pandemia COVID_19. Destaca a dedicação, o profissionalismo e as importantes medidas que 

foram adotadas, dentre elas a instalação da barreira sanitária. Deseja êxitos nos trabalhos desta 

Administração e manifesta reconhecimento à pessoa do Senhor Prefeito e também do Secretário 

Municipal de Saúde, Sr. Francisco Alves Tinoco, extensivo a todos os profissionais e servidores 

daquela Secretaria. Continuando, o Senhor Presidente apresenta moção de aplausos e 

reconhecimento ao Executivo Municipal e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, na 

pessoa do Secretário Municipal de Educação, Sr. Erlanio Alves Leite, especialmente aos Diretores 

de Escolas e Professores, pelos relevantes e eficientes serviços que vem sendo desenvolvidos no 

enfrentamento da Pandemia COVID_19, destacando a dedicação, o profissionalismo e as 

importantes medidas de prevenção que foram adotadas, mantendo a grande qualidade do ensino e 

do apoio ofertado aos alunos. A Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, apresenta moção de 

pesar pelo falecimento da Professora Luísa Pereira Leite Silveira, solicita constar em ata e 

comunicar votos de pesar aos familiares. Os Vereadores tecem comentários entre si e, 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 Senhora Secretária, pelo Senhor Presidente e demais Senhores 

Vereadores.   
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