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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 02/09/2020.  

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (02-09-2020), entre dezoito horas e 

trinta minutos (18:30h) às dezenove horas e trinta minutos (19:30h), 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. Comunica o plenário 

que foi rescindido o contrato com a firma contratada para fazer as filmagens das reuniões da câmara 

cumprindo legislação eleitoral 2020. Continuando, o Senhor Presidente solicita ao secretário que 

faça a leitura da ata reunião anterior. Logo em seguida a coloca em votação fazendo a chamada 

nominal aos edis e com aprovação unanime a declara aprovada. Dando sequencia, solicita ao 

secretário que faça a leitura das correspondências recebidas: Ofícios números 072, 073, 074, e 

076/2020 – Gabinete do Prefeito, em resposta aos ofícios números 060, 065, 061 e 062/2020 – 

Câmara Municipal. Leu do Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Morro da 

Garça/MG, comunicando esta presidência, nos termos do Estatuto e da legislação eleitoral, o dia 06 

(seis) de setembro 2020, às 10:00 horas, na Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira, na Praça 

São Sebastião, nº 464 – Centro, nessa cidade, a realização da Convenção Municipal do Partido para 

deliberação quanto à coligação e escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, que 

deverão concorrer às eleições de 15 de novembro de 2020. Leu do Partido Democratas de Morro da 

Garça/MG, comunicando esta presidência, nos termos do Estatuto e da legislação eleitoral, o dia 06 

(seis) de setembro 2020, às 09:00 horas, na Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira, na Praça 

São Sebastião, nº 464 – Centro, nessa cidade, a realização da Convenção Municipal do Partido para 

deliberações quanto à coligação e escolha dos candidatos que deverão concorrer às eleições de 15 

de novembro de 2020. Ordem do dia: O Senhor Presidente com pareceres favoráveis das Comissões 

e do Jurídico, coloca para apreciação e votação em segundo 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 

conhecida, o que traria muito transtorno se cada vereador resolvesse mudar o nome de ruas na 

cidade. 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 a esta 

presidência que lhe forneça uma cópia da Rescisão de Contrato da firma que fazia filmagens das 

reuniões da câmara. Continuando reafirma que a responsabilidade de indicar uma pessoa para ficar  
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responsável pelo funcionamento do poço artesiano da Comunidade de Riachinho é da prefeitura. O 

Vereador Roseno Pereira Gomes – Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas, solicita que seja feita a leitura do relatório apresentado pela relatora Rose Graziele 

Fernandes Freitas Cândido, ao Processo sob. nº 0041905-49.2013.8.13.0209, que julga procedente o 

pedido do autor para reconhecer a nulidade do Processo Administrativo de aprovação/rejeição das 

Contas do exercício de 2003 e os atos dele recorrentes,  tramitando nesta Comissão. Fala que o 

documento apresentado é apenas um despacho e solicita o parecer da Jurídica da Casa. A Dra. 

Lucilene Marques da Silva, fala que o documento apresentado é um mero despacho e que o relatório 

tem que conter todo o Processo das contas do ano de 2003. O Presidente da Comissão consulta a 

Jurídica se já pode indicar outro membro para apresentar o parecer ao Processo de Contas 2003. Em 

resposta lhe é dito que a relatora tem até o dia três de setembro deste 2020, dentro do horário de 

expediente, só após este prazo, caso não seja apresentado outro relatório, o Sr. Presidente da 

Comissão deverá indicar outro relator para em dois dias apresentar o relatório. O Vereador Ricardo 

Otávio Silveira de Souza, tomando a palavra critica a relatora e fala em nulidade do relatório 

apresentado. A Relatora Rose Graziele, fala que este é o seu parecer e pede respeito ao seu trabalho. 

O Vereador Apolo Dias Sampaio fala que a relatora não se preocupou em apresentar o documento e 

assim este processo está virando uma vergonha. A Relatora Sra. Rose Graziele pede ao Vereador 

Apolo Dias que meça suas palavras. O Vereador Josefino Vital do Rego, pergunta se ele é obrigado 

a ficar ouvindo o vereador Apolo Dias Sampaio, falar que isto aqui esta uma vergonha. 

Seguidamente o Vereador Apolo Dias Sampaio pede desculpas, se referindo que nem todos os 

vereadores deveriam estar escutando suas palavras, mas, “nós estamos virando uma vergonha”. O 

Senhor Presidente visando evitar o fervor dos ânimos e 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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