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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, EM 18/11/2020.  

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (18-11-2020), entre dezenove 

horas e quinze minutos (19:15h) às vinte horas e quinze minutos (20:15h), 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, Vereador Vice-Presidente 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 a Dr.ª Lucilene Marques 

da Silva – Assessora Jurídica, Geralda Lúcia Pereira Fonseca – Assessora Contábil e Senhora 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. O Senhor Presidente solicita ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária 

anterior e fazendo chamada aos Vereadores após complementações a tempo, a mesma recebendo 

aprovação unanime o Senhor Presidente a declara aprovada. Continuando é solicitado a leitura das 

correspondências recebidas: ofício 1.667/2020 – Termo de doação que faz a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF em favor do Município 

de Morro da Garça/MG de 01 (um) micro trator, marca Kawashima, modelo T70, no valor de R$ 

19.090,36 (dezenove mil, noventa reais e trinta e seis centavos) – tombamento nº 271.112-8; 01 

(uma) plantadeira, marca Marcassio, modelo Ptm Fabricação 2020, valor R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) – tombamento nº 266.424-0; 01 (uma) carreta agrícola, marca Silva, modelo SL200, valor 

R$2.855,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) – tombamento nº 266.134-0; 01 (um) 

sulcador, marca Maquinafort, valor R$ 909,88 (novecentos e nove reais e oitenta e oito centavos) – 

tombamento nº 263.552-5. Ofício nº 101/2020 – Prefeitura Municipal de Morro da Garça, ref: 

Encaminha documentação, datado Seis de novembro de dois mil e vinte (06/11/2020), onde o 

Prefeito encaminha cópia do processo licitatório nº 07/2020 – Carta Convite 01/2020, referente a 

Contratação de Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Contábil, solicitados no ofício 

77/2020- Câmara Municipal. Leu Moção de Congratulação, protocolada nesta casa legislativa no 

dia dezoito de novembro de dois mil e vinte (18/11/2020), onde a Vereadora reeleita Rose Graziele 

Fernandes Freitas Cândido, agradece aos eleitores que confiaram no projeto político de sua  
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coligação, manifestado nos votos de confiança dos cento e trinta e seis (136) eleitores apurados na 

eleição de quinze de novembro de dois mil e vinte (15/11/2020). Manifesta gratidão a todas as 

candidatas e candidatos a vereador de mesma coligação, bem como os apoiadores dessa empreitada. 

Deixa o seu lamento não só aos companheiros Luiz e Josefino, mas pela companheira Dona Fátima, 

destacando mulher de garra, apaixonada pela cultura do nosso município. Expressa felicidade com a 

eleição de duas pessoas para a Câmara Municipal, Heliomar Souza Barbosa (Helinho) e José Maria 

da Silva (Zé Maria Rocho), pessoas trabalhadoras, determinadas e certamente seguirão defendendo 

e lutando pelos direitos da nossa gente. Cumprimenta e parabeniza o prefeito eleito Marcio Rocha e 

o colega de cadeira Rubens Gomes de Almeida pela vitória, destacando que esta é uma decisão 

soberana da população, a qual respeita, apesar de saber que muitas agressões, muitas mentiras foram 

disseminadas durante o pleito, não pelas pessoas em destaque, mas por fanáticas e inconsequentes 

pessoas que os apoiaram, mas, deseja aos eleitos, assim como seu grupo pretendia, façam um 

governo de justiça, olhando para aqueles que mais precisam. Leu também da Vereadora Maria de 

Fátima Coelho e Castro a Indicação de Homenagens de Reconhecimento e Incentivo, por meio de 

diplomas, a estudantes e professores, que se destacaram nas Escolas Municipais e Escola Estadual 

do Município de Morro a Garça. E Indicação de reconhecimentos por meio de medalha, a 

personalidades que se destacaram em relevantes trabalhos prestados à comunidade visando à 

melhoria da vida dos cidadãos. Ordem do dia, o Senhor com pareceres favoráveis das Comissões e 

do Jurídico, coloca para ultima apreciação e votação em segundo turno o Projeto de Lei nº 09, de 22 

de setembro e 2020 – Acrescenta dispositivos na Lei nº 460, de 27 de dezembro de 2002 e dá outras 

providências. Logo em seguida faz a chamada nominal aos edis e com aprovação unanime o declara 

aprovado. Dando sequencia, o Senhor Presidente com pareceres favoráveis das Comissões e do 

Jurídico, coloca para ultima apreciação e votação em turno único o Projeto de Lei nº 010/2020 – 

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Morro da Garça/MG, para o exercício financeiro 

de 2021. Logo em seguida faz a chamada nominal aos edis e com pareceres favoráveis unanime o 

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

ultima apreciação e votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 11, de 3 de novembro de 2020- 

Autoriza o Poder Executivo a instituir no Município de Morro da Garça o plano de atenção aos 

animais domésticos em situação de abandono e dá outras providências. Faz a chamada nominal ao 

plenário e com aprovação unanime o declara aprovado. Continuando, o Sr. Presidente coloca a  
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palavra franca aos vereadores pedindo que sejam breves ao apresentarem proposições, 

requerimentos ou indicações. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, usando a palavra faz 

requerimento ao Executivo Municipal das seguintes solicitações: Que seja encaminhado a esta Casa 

Legislativa, cópia do Termo de Comodato, se existente, o qual teria sido firmado pelo Município, 

referente a cessão do prédio da Escola Municipal localizada na comunidade de Lagoa, neste 

Município e que seja providenciada com a maior urgência possível, a reinstalação da Caixa D’água, 

na referida Escola Municipal da Comunidade da Lagoa, sendo que este patrimônio municipal foi 

retirado do local e cedido em Comodato a terceiros, devendo, para tanto, ser devolvido à 

comunidade. A seguir o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza deixou consignados os seus 

agradecimentos às famílias de Cândido de Souza, Augusto Ferreira e Arcanjo da Silveira, pelo 

apoio recebido durante a campanha eleitoral, cumprimentos estes também extensivos à família  

Ferreira Oliveira, bem como os demais apoiadores. O Vereador Apolo Dias Sampaio, solicita oficiar 

ao Executivo Municipal, seus agradecimentos pelo recapeamento asfáltico na Rua Major Salvo e 

parabeniza o edil Sr. Josefino e Sr. Luiz Otávio do Rego, pela conduta respeitosa e elevado nível 

com que concorreram ao cargo de prefeito nas eleições municipais de quinze de novembro de dois 

mil e vinte (15-11-2020). O Senhor Presidente Tiago Marques da Silveira parabeniza os candidatos 

aos cargos eletivos em nosso município, eleitos e reeleitos. O Vereador Vice-Presidente Rubens 

Gomes de Almeida, agradece ao apoio recebido pelos munícipes os quais com vantagem expressiva 

de votos elegeram o candidato a prefeito Marcio Tulio Leite Rocha e consequentemente a ele com 

vice-prefeito. 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                                                          Josefino  Vital do Rego Junior 

 

Apolo Dias Sampaio                  Roberto Ferreira de Sousa                Ricardo Otávio Silveira de Souza 


