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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 17-05-2017. 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (17-05-2017), entre 

dezenove horas (19:00h) 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, 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. 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. 

Continuando, solicita ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária anterior e em 

seguida a coloca em votação, recebendo a mesma pareceres favoráveis o Sr. Presidente a declara 

aprovada por unanimidade. Dando sequencia, passou-se a leitura das correspondências recebidas, a 

saber: Ofício 068/2017 – Gabinete do Prefeito, encaminhando a esta casa legislativa para apreciação 

e arquivo o Balanço Financeiro – exercício financeiro 2016, Balanço Orçamentário – exercício 

financeiro 2016, Balanço Patrimonial – exercício financeiro 2016 e Demonstrativo das Variações 

Patrimoniais – exercício financeiro 2016. Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos 

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

Silveira de Souza, solicita oficiar o Sr. Prefeito, solicitando que seja determinado ao setor de obras e 

serviços, objetivando a limpeza da estrada que liga a Fazenda do Senhor Murilo, a partir do mata-

burro, à Fazenda Berro D’Agua, informando que recentemente foi feita a limpeza da estrada, porém 

apenas em uma das margens, sendo que a alta vegetação vem ocupando o leito da estrada, 

comprometendo a visibilidade e a segurança no local. Continuando em uso da palavra, o Vereador 

Ricardo Otávio de Souza, encaminha indicação ao Prefeito José Maria de Castro Matos através da 

qual solicita-lhe a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 08/2017, de autoria do Poder Executivo, 

que trata da cessão em comodato de um trator agrícola e dois implementos, à Associação 

Comunitária de Riachinho e Vizinhança. Justifica que conforme reunião realizada na referida 

Associação, no dia 10/05/2017, foi acordado que a Prefeitura faria a doação do trator e  
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implementos, sendo que o Projeto prevê apenas o comodato por tempo indeterminado. 

Continuando, solicita encaminhar ao Deputado Marcelo Álvaro Antônio, os cumprimentos em 

nome da comunidade de Morro da Garça, especialmente a comunidade rural de Riachinho, a imensa 

gratidão pelo trabalho desenvolvido pelo ilustre Parlamentar, junto a CODEVASF, que culminou na 

liberação de canos para utilização no sistema de água para abastecimento desta comunidade. Ordem 

do dia, o Senhor Presidente comunica que não há matéria para deliberação neste expediente. 

Continuando comunica que foi protocolado nesta casa no dia 17/05/2017, encaminhado pelo 

executivo municipal o Projeto de Lei nº 08/2017 – Ratifica a cessão em comodato de um (1) trator 

agrícola e dois implementos para a Associação Comunitária de Riachinho e vizinhança. Passa cópia 

às Comissões desta casa e ao Jurídico pedindo 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 Sr.ª Secretária, pelo Sr. Presidente e demais Senhores Vereadores.   
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