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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 16/12/2020.  

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (16-12-2020), entre dezenove 

horas e quinze minutos (19:15h) às vinte horas (20:00h), 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 Tiago 

Marques da Silveira, Vice-Presidente Vereador Rubens Gomes de Almeida e Secretária Vereadora 

Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido, demais Vereadores: Roseno Pereira Gomes, Maria de 

Fátima Coelho e Castro, Apolo Dias Sampaio, Roberto Ferreira de Sousa e Ricardo Otávio Silveira 

de Souza. Também presente a 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 a reunião. O Senhor Presidente justifica a falta do 

Vereador Josefino Vital do Rego Junior que por motivo de ordem médica não poderá estar presente 

a esta reunião. Continuando,  solicita ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária 

anterior e fazendo chamada aos vereadores, a mesma recebendo aprovação unanime entre os 

presentes a declara aprovada. Na sequencia solicita a leitura das correspondências recebidas: ofício 

nº 110/2020 – Gabinete do Prefeito, que encaminha a esta Casa Legislativa para apreciação e 

arquivo a seguinte documentação: Demonstrativo de Movimentos Numerários, Balancetes Mensais 

das Receitas e Balancetes Mensais das Despesas, ambos referentes aos meses de julho, agosto, 

setembro e outubro de 2020. Leu Termo de Doação que faz a Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF em favor do Município de Morro da 

Garça/MG dos seguintes bens: 01 (um) microcomputador completo , Intel Celeron com teclado, 

mouse, monitor marca OAC, 18.5 polegadas e impressora multifuncional jato de tinta, marca 

Canon, – tombamento nº 263.673-9. Uma (01) caixa de som, marca Bootes, potencia 300W, – 

tombamento nº 263.117-4. Uma (01) mesa com duas gavetas, madeira aglomerada e alta densidade, 

- tombamento 263.177-2. Quinze (15) mesas plásticas, tipo monobloco empilhável e sessenta (60) 

cadeiras plásticas, tipo bistrô, cor branca, sem braço, capacidade até 150Kg avaliados em R$ 

4.091,28 (quatro mil noventa e um reais e vinte e oito centavos), conforme avaliação procedida pela 

CODEVASF. Ordem do dia: O Senhor Presidente com pareceres favoráveis das Comissões e do 

Jurídico, coloca para ultima apreciação e votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 02, de 02 

de dezembro de 2020- Dispõe sobre a criação de honrarias no âmbito da Câmara Municipal de 
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Morro da Garça, e dá outras providências. Faz a chamada nominal aos nobres vereadores e com seis 

(6) votos favoráveis e um (1) contra apresentado pelo Vereador Ricardo Otávio da Silveira de 

Souza, o Senhor Presidente o declara aprovado. Obs. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, 

justificou seu voto contrario, por não constar na Comissão Especial (1) um representante da 

Associação Comunitária de Riachinho e pede para que seja feito uma Emenda Aditiva ao Projeto de 

Lei nº 02/2020, incluindo a associação comunitária da comunidade a qual representa. Continuando, 

o Sr. Presidente coloca a palavra franca aos vereadores pedindo que sejam breves ao apresentarem 

proposições, requerimentos ou indicações. O Vereador Presidente Tiago Marques da Silveira, faz 

agradecimentos elevados a Deus, à sua família e aos colegas edis pelo poio e confiança expressada 

por todos ante a legislatura 2017/2020 e sua eleição frentes a presidência da Câmara Municipal. A 

Vereadora Maria de Fátima Coelho e Castro, fala de seu empenho e contatos com a família do Ex-

Presidente da Câmara José Augusto Leite, em conseguirem foto para a Galeria dos Ex-Presidentes 

da Câmara Municipal. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, manifesta Nota de Repúdio 

aos colegas vereadores que justificam suas faltas nas reuniões da câmara, sem apresentarem 

atestado médico, alegando motivo de força maior. Continuando, fala que na reunião ordinária 

realiza em 18 de novembro de 2020 apresentou requerimento em que solicita ao Executivo 

Municipal que seja encaminhado a esta Casa Legislativa documentos referente a cessão do prédio 

da Escola Municipal localizada na comunidade de Lagoa, neste Município e a reinstalação da Caixa 

D’água, na referida Escola Municipal da Comunidade, finaliza dizendo que até hoje não teve 

resposta.  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 Senhor Presidente e 

demais Senhores Vereadores.   

 

Tiago Marques da Silveira – Presidente                                   Rubens Gomes de Almeida - Vice-Presidente   

 

 

Vereadora Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido - Secretária              Roseno Pereira Gomes 

 

 

Maria de Fátima Coelho e Castro                                               Apolo Dias Sampaio                

 

 

Roberto Ferreira de Sousa                                                           Ricardo Otávio Silveira de Souza 


