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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 04/03/2020.  

Aos quatro (04) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (04-03-2020), 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, Ricardo 

Otávio Silveira de Souza e Roberto Ferreira de Sousa. Também presentes Geralda Lucia Pereira 

Fonseca–Assessora Contábil e Dr.ª Lucilene Marques da Silva – Assessora Jurídica. 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, solicitou a leitura da ata da 

reunião ordinária anterior, a qual, submetida à votação e recebendo pareceres favoráveis unanimes, 

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

recebidas: leu Convite Caminhos Grande Sertão, que faz o Sindicato dos Produtores Rurais de 

Curvelo e o Sistema FAEMG SENAR MINAS, convidando este legislativo à cerimônia de 

lançamento do produto do Programa de Agente de Turismo Rural dos municípios de Cordisburgo, 

Curvelo, Inimutaba e Morro da Garça. Às 17:00 horas do dia 06 de março de 2020, Casa da Cultura 

do Sertão em Morro da Garça. Ordem do dia: O Senhor Presidente com pareceres favoráveis das 

Comissões e do Jurídico, coloco para apreciação e votação em segundo turno o Projeto de Lei nº 05 

de 06 de fevereiro de 2020 – Dispõe sobre Denominação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Doméstico Urbano de Morro da Garça/MG. Seguindo faz a chamada nominal e com pareceres 

favoráveis o declara aprovado. Continuando, com pareceres favoráveis das Comissões e do Jurídico, 

coloco para apreciação e votação em segundo turno o Projeto de Lei 06, de 18 de fevereiro de 2020 

– Concede piso salarial profissional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 

Endemias de Morro da Garça/MG, e dá outras providências. Faz a chamada nominal e com 

pareceres favoráveis o declara aprovado. Dando sequencia, com pareceres favoráveis das 

Comissões e do Jurídico, coloca para apreciação e votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 

02/2020 (Câmara Municipal) – Concede Revisão Geral dos Vencimentos dos Servidores da Câmara 

Municipal de Morro da Garça, e dá outras Providências. Faz a chamada nominal e com pareceres 

favoráveis unanimes o declara aprovado. Continuando, o Senhor Presidente coloca a palavra franca 

aos Senhores Vereadores para apresentarem proposições ou requerimentos. Em uso da palavra, o 

Vereador Apolo Dias Sampaio, se dirigindo ao Senhor Presidente da Mesa, pede que esclareça 

verbalmente aos seguidores da página da câmara municipal na INTERNET, qual vereador votou 

contra a aprovação de ônibus que leva pessoas de nossa cidade para trabalharem na fábrica em 

Curvelo, afirmando que ele não votou contra tal projeto. Continuando, elogia os trabalhos da colega 

Vereadores Maria de Fátima Coelho e Castro, que muito tem feito pela cultura no município e pede 

que olhe com mais atenção pelo esporte que sem projetos e apoio, está morrendo. O Presidente 

Tiago Marques da Silveira, em resposta, lhe diz que como ele afirma nunca ter votado contra o  
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projeto que viabiliza as viagens dos funcionários da fábrica á Curvelo, este assunto fica encerrado. 

Quanto ao esporte no município, lhe fala que se prestar bem atenção, muito tem sido feito nesta 

área. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, fala que ouvindo a Assessora Contábil falando 

sobre a obrigatoriedade da Revisão Salarial, defende que esta revisão seja feito a todos os 

funcionários municipais que estão muito prejudicados com a falta desta revisão. Continuando 

solicita oficiar ao Senhor Prefeito, pedindo reparos na Estrada Municipal de Riachinho, na altura da 

Fazenda Assa-Peixe, que ante as chuvas está intransitável com grandes poças de água e solicita 

providências ao atoleiro que se forma próximo a ponte de Bicudo. Continuando, solicita oficiar ao 

Senhor Prefeito que seja feita a capina das ruas da cidade. Retornando a palavra o Vereador Apolo 

Dias Sampaio, fala que já foi oficiado ao Prefeito solicitando reparos na Rua Major Salvo e capina 

pelas ruas da cidade e rotatória no entroncamento da Rua Major Salvo e Rua Professor Ricardo de 

Souza Cruz, mas, até o momento nada foi feito. A Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, 

esclarece ao Vereador Apolo Dias Sampaio, que cultura é uma área para a qual ela se especializou e 

trabalha com dedicação; Que o ICMS do esporte é muito menor que o ICMS Cultural que tem uma 

boa pontuação, o que permite o município  executar um melhor trabalho. Fala que muito está sendo 

feito pelos esportes no município, e ressalta a importância de maior atuação das pessoas, inclusive 

de voluntários no setor. Fala que a capina das ruas já está acontecendo. O Vereador Rubens Gomes 

de Almeida, em uso da palavra, fala em apoio ás palavras do colega Apolo Dias Sampaio, se 

expressando que o prefeito municipal tem valorizado umas coisas, mas se esquecido de outras. 

Retornando a palavra, o Vereador Tiago Marques da Silveira, relembra o plenário que no dia 20 de 

fevereiro de 2019, encaminhou ofício à COPASA, pedindo empenho em sanarem o problema de 

falta de água em nossa cidade, o que muitas vezes é causado por falta de energia elétrica, e, assim 

sugere a instalação de um gerador para garantir o fornecimento de água mesmo na falta de energia. 

Fala que a COPASA encaminhou o pedido à CEMIG, mas por falta de resposta ao ofício, solicita 

seu reenvio à CEMIG. 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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Maria de Fátima Coelho e Castro                                                           Apolo Dias Sampaio 

 

 

Josefino Vital do Rego Junior                                                                Roberto Ferreira de Sousa 

 
                                                                  Ricardo Otávio Silveira de Souza 
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