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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MORRO DA GARÇA, EM 21-03-2018. 

Aos vinte e um (21) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (21-03-2018), 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 todos os nove 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, Maria Marlene Diniz – Assessora da Presidência e 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. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a leitura da ata da reunião ordinária 

anterior, a qual, submetida à discussão e votação, recebendo pareceres favoráveis a declara 

aprovada. Continuando, o Senhor Presidente solicita ao secretário que faça a leitura das 

correspondências recebidas: oficio n° 027/2018, - Gabinete do Prefeito, que no dia 19/03/2018, faz 

a retirada do Projeto de Lei nº 019, 21 de dezembro de 2017 – que Revoga a Lei que especifica e dá 

outras providências. Ofício –Circular nº 08/2018/ 4ª.PJC, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca 

de Curvelo- MG, comunicando este legislativo que o Promotor de Justiça Marcelo Mata Machado 

Leite Pereira assumiu as funções do Ministério Público na 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Curvelo com atribuições na seara criminal. Leu requerimento apresentado pela Vereadora Rose 

Graziele Fernandes Freitas Cândido, solicitando o envio através da Presidência desta Casa à Vivo 

S.A. solicitando providências no sentido de viabilizar um estudo técnico para solucionar a ausência 

de sinal de celulares por falta de energia elétrica, bem como para oferecer aos usuários de nosso 

município a tecnologia 4G. Em seguida, o Senhor Presidente coloca a palavra franca aos Vereadores 

para apresentarem propostas ou requerimentos. Usando a palavra, o Vereador Ricardo Otávio 

Silveira de Souza, fala que a um mês pediu ao Executivo Municipal que fosse concedida a revisão 

geral anual a todos os servidores públicos, mas até a presente data não obteve resposta. 

Continuando, reitera ao Poder Executivo Municipal, proceder melhorias nas estradas municipais, 

considerando as más condições em que se encontram fazendo referencia à estrada de Riachinho e 

trechos da estrada Fazenda Juca Sujo, onde já presenciou motorista escolar tapando buracos na 

estrada para poderem passar. O Vereador Tiago Marques da Silveira, reivindica ao Poder Executivo 

Municipal maior apoio ao Esporte, considerando a sua importância no contesto social. Continuando, 

apresentou requerimento solicitando intervenção do Poder Municipal junto a Cemig para promover 

melhorias nas redes de transmissão de energia elétrica que servem ao município de Morro da Garça, 

a fim de que não ocorram as interrupções de fornecimento, que são constantes. A Vereadora Maria 

de Fátima Coelho e Castro, requer a este Executivo Municipal, a designação do responsável pelo 

Setor de Licitações bem como o responsável pelas informações do Portal de Transparência, para 

que compareçam em reunião desta Casa Legislativa, para esclarecimentos com relação à 

contratação do atual Contador, contratado pelo Município, Senhor Raimundo Nonato Alves Coelho, 

„diante dos questionamentos feitos pelo Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza. O Vereador 

Roberto Ferreira de Souza, solicita informações ao Poder Executivo Municipal, relativas ao Projeto 

de Lei nº 05/2018, em tramitação nesta Casa, como condições para adesão ao Contrato de Rateio, as 

obrigações das partes, o valor a ser mensalmente despendido pelo Município de Morro da Garça, 

bem como as condições de funcionamento da Casa de Acolhimento de que trata  
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                             DE MORRO DA GARÇA, EM 21-03-2018. 
o Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Casa de Acolhimento - CIGAI. O Vereador 

Josefino Vital do Rego Junior, fala da possibilidade de alguns vereadores estarem fazendo uma 

visita à Itapessirica de Serra, numa fábrica de sapatos e avaliarem a possibilidade de trazer este tipo 

de indústria para Morro da Garça. A Vereadora Maria de Fátima fala sobre seus contatos com uma 

pessoa sobre presponto e que seria interessante trazer este trabalho para cá. Ordem do dia: 

Continuando, o senhor Presidente  com pareceres favoráveis à deliberação plenária do jurídico e das 

comissões, coloca para ultimas considerações e logo em seguida para votação em primeiro turno o 

Projeto de Lei nº 04, de 8 de janeiro de 2018 – Concede reajuste salarial dos professores da rede 

municipal de ensino de Morro da Garça/MG, e dá outras providências. Logo em seguida faz a 

chamada nominal aos edis e com sete (7) votos sim e uma (1) abstenção manifestada pelo Vereador 

Ricardo Otávio Silveira de Souza, o declara aprovado. Continuando, o Senhor Presidente deu 

ciência que foi protocolado com pedido de urgência nesta câmara pelo Executivo Municipal, o 

Projeto de Lei nº 05, de 15 de março de 2018 – Dispõe sobre Abertura de Credito Adicional 

Especial, altera a Lei nº 685 (LDO) para o exercício de 2018, a Lei nº 695 (PPA) para o quadriênio 

2018/2021, e contém outras providências. Passa cópias às Comissões e ao Jurídico e pede que se 

reúnam para darem pareceres. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, solicita a palavra e se 

dirigindo ao Dr. Paulo Henrique de Abreu, pergunta sobre a inclusão da verba do FUNDEB no 

repasse da Prefeitura à Câmara Municipal. Em resposta é dito que sim e juntamente com a 

contabilidade elaboraram documento que será repassado ao Prefeito Municipal. 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 Sra. Secretária, pelo Sr. Presidente e demais Senhores Vereadores.  
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