
      CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

         CEP. 39.248-000                                                      CNPJ: 38.522.827/0001-38 

 

 

Endereço: Praça São Sebastião, 424 - Centro – Telefone (38) 3725 – 1121 / FAX. (38) 3725 - 1121  
E-mail: cmgarca@bol.com.br 

 

 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, 

REALIZADA EM 08-03-2017. 

 
Aos 08 (oito) dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (08-03-2017), entre dezenove 

horas (19:00h) 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, os 9 

(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: Apolo Dias Sampaio, Josefino Vital do Rêgo Junior, 

Roberto Ferreira de Souza, Ricardo Otávio Silveira de Souza, Roseno Pereira Gomes e Rose 

Graziele Fernandes Freitas Cândido. Também presentes o Dr. Paulo Henrique de Abreu – Assessor 

Jurídico desta Casa Legislativa, a Sr.ª Maria Marlene Diniz - Assessora da Presidência e Geralda 

Lúcia Pereira Fonseca – Assessora Contábil. Após a chamada inicial o Sr. Presidente constatando 

quórum legal, 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, foi aprovada por unanimidade. Em seguida foram lidas as 

correspondências recebidas a saber: Ofícios oriundos do Gabinete do Prefeito em resposta aos 

ofícios desta Câmara Municipal. Leu, oficio 001/2017 – Secretaria municipal de administração de 

Corinto, comunicando a posse em 02 de janeiro de 2017 do Ilmo. Senhor José Ilto Simonassi – 

Secretario de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Também da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mimas Gerais, pelo Dep. Est. Arlen Santiago, solicitando ao Superintendente da CONAB 

– Osvaldo Teixeira de Souza Filho, a inclusão do município de Morro da Garça/MG no Programa 

de aquisição de Alimentos – PAA. O Senhor Presidente concedeu a palavra aos Senhores 

Vereadores para apresentação de projetos e proposições. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de 

Souza em uso da palavra solicita ao Executivo Municipal, através do setor competente, a realização 

de serviços de melhoramentos na Estrada da localidade de Vila de Fátima até a comunidade de 

Riachinho que necessita de manutenção, considerando os transtornos que vem causando aos 

usuários desta via. Também menciona que nesta estrada existe um bueiro que se quebrou, trazendo 

sérios riscos de acidentes, necessitando de urgente reparação. Vários Vereadores parabenizam as 

colegas Edis e a todas as mulheres na plateia por este dia dedicado internacionalmente às mulheres. 
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Com a palavra agendada para esta reunião o Sr. Presidente a passa ao Sr. Roberto Pereira que em 

suas palavras parabeniza o Vereador Apolo Dias, pela iniciativa de cobrar de órgãos competentes da 

prefeitura a retirada dos animais das ruas desta cidade principalmente os cães cuja população tem 

crescido desordenadamente levando doenças à população e afirma já haver pessoas contaminadas 

com leishmaniose. O Vereador Apolo fala que a prefeitura já está atenta a sua reinvindicação e tem 

um veterinário contratado para acompanhar os trabalhos. A Vereadora Sec. Maria de Fátima fala 

que a Fundação de Saúde já foi comunicada e estão chegando para solucionarem este caso. Ordem 

do Dia: o Senhor Presidente tendo em mãos os pareceres jurídico e das comissões favoráveis a 

deliberação plenária, coloca para considerações finais e em seguida em primeiro turno de votação o 

Projeto de Lei nº 01, de 09 de fevereiro de 2017, Concede Reajuste dos Vencimentos dos Servidores 

Municipais que percebem um salário mínimo mensal. Faz a chamada nominal aos Edis e com 

pareceres favoráveis o declara aprovado por unanimidade. Continuando, com pareceres jurídico e 

das comissões favoráveis a deliberação plenária, coloca para considerações finais e em seguida em 

primeiro turno de votação o Projeto de Lei Complementar nº 01, de 09 de fevereiro de 2017, Altera 

o Artigo 157 da Lei Complementar nº 011, de 20 de dezembro de 2007. Faz a chamada nominal aos 

Edis e com pareceres favoráveis o declara aprovado por unanimidade. Coloca também com 

pareceres jurídico e das comissões favoráveis à deliberação plenária, para considerações finais e em 

seguida em primeiro turno de votação o Projeto de Lei Complementar nº 02, de 14 fevereiro de 

2017, Altera a Lei Complementar nº 023, de 31 de março de 2014. Faz a chamada nominal e com 

pareceres favoráveis o declara aprovado por unanimidade. Dando Continuidade, e com pareceres de 

todas as comissões, coloca em segunda votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº 02/2016, que 

dispõe sobre o julgamento da Prestação de Contas Anuais do Poder Executivo Municipal, referentes 

ao exercício de 2014, analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais/MG por meio 

do Parecer Prévio Nº 958756. Submetido à discussão e votação nominal, em segundo turno, O Sr. 

Presidente declara aprovadas  as referidas Contas com 09 (nove) votos favoráveis dos Vereadores: 

Rubens Gomes de Almeida, Tiago Marques da Silveira, Maria de Fátima Coelho e Castro, Apolo 

Dias Sampaio, Josefino Vital do Rêgo Junior, Roberto Ferreira de Souza, Ricardo Otávio Silveira 

de Souza, Roseno Pereira Gomes e Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido. Continuando, o Sr. 

Presidente com pareceres jurídico e das comissões favoráveis a deliberação plenária, coloca para 

considerações finais e em seguida em primeiro turno de votação Projeto de Lei nº 02, de 09 de 

fevereiro de 2017, Concede reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino de Morro 

da Garça/Mg, e dá outras providências. Faz a chamada nominal e com pareceres favoráveis o 
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declara aprovado por unanimidade. Continuando, com pareceres jurídico e das comissões favoráveis 

a deliberação plenária, coloca para considerações finais e em seguida em primeiro turno de votação 

o Projeto de Lei n° 04, de 16 de fevereiro de 2017 – Autoriza a assinatura de convênio com a 

Cooperativa de Crédito Rural de Curvelo Ltda. Faz a chamada nominal e com pareceres favoráveis 

o declara aprovado por unanimidade. Dando sequencia, comunica que foi protocolado nesta casa 

legislativa, o Projeto de Lei nº 03, de 16 de fevereiro de 2017 – Dispõe sobre a criação, no 

município de Morro Da Garça/Mg, da feira livre de Produtor Rural da Agricultura Familiar, e dá 

outras providências. Passa cópias às Comissões e pede que se reúnam para darem pareceres. 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 Sra. Secretária, pelo Sr. Presidente e demais Senhores 

Vereadores.  
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Rose Graziele Fernandes Freitas Cândido. 
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