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– DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO

1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
EM BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
EM BRANCO
1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
Ata da 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos oito dias do mês de Abril do ano de dois
mil e quatorze, às 19:00 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, reuniram os Senhores
vereadores, sob a presidência do vereador Gideon Pena Rocha, para a realização de reunião ordinária. Após a saudação ao Pavilhão Nacional e
leitura de texto bíblico, foi feito dispensada a leitura da ata da reunião anterior, passando então à chamada dos vereadores, e estando todos
presentes o Presidente declarou aberta a reunião, determinando a leitura das correspondências recebidas. Em seguida passou-se ao Grande
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Expediente, onde compareceram os membros da equipe da EMATER, Liliane Lemes; Liliane Rodrigues, Abadia, Diego e Roberto e a Sra. Liliane
Lemes usou a tribuna para falar sobre o relatório anual de atividades do ano de 2013, exibindo alguns slides de dados do relatório onde mostrou
que o PIB Rural de Monte Carmelo é 22% do total; fez destaque para a produção de pimenta, que fez uma parceira com a UFU-Universidade
Federal de Uberlândia, no sentido de melhoria da qualidade da pimenta produzida; falou ainda da produção de queijos artesanais; do Projeto de
Capacitação do Jovem Rural, que tem a intenção de evitar o êxodo rural, o Programa Minas Sem fome, que doa sementes para pequenos
produtores rurais, como feijão e milho e também o Minas Leite. Falou que em 2013 a Prefeitura Municipal aplicou na EMATER R$132.000,00
reais. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues disse que fica muito feliz em falar da EMATER que é uma parceira da CEMIG, onde ele trabalha a
muitos anos. Disse que feliz é o Municipio que tem a EMATER em sua cidade, que acompanha desde a época que era a ACAR, com Programa 4S.
Em sequência, a Sra. Miriam, usou a Tribuna para falar a respeito do Festival do Café, que é uma festa popular voltada para o produto café, com
negociação e bolsa do café. Disse que procurou o Gideon há algum tempo visando uma parceria, pediu apoio aos vereadores, pois sem o apoio
político não tem como realizar o evento. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que ela disse que o projeto era auto-sustentavel e que o que
ela precisar da câmara ela tem seu apoio. O Presidente Gideon Pena Rocha falou que quando foi procurado por ela, colocou a estrutura da Câmara
à sua disposição e que considerou um super projeto. A sra. Miriam disse que alguns produtores já entraram em contato com empresas como a
SINGENTA e que vai entrar em contato também o Serginho. Falou também da vontade de adotar o Horto Florestal para projetos culturais. Passouse então para a Ordem do Dia com o Projeto de Lei n° 3.334/2014, do Executivo, que autoriza a concessão de auxílio alimentação aos médicos
participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, que estejam desempenhando atividades no Municipio de Monte Carmelo e contém outras
providências. O vereador Amir Campos Ferreira-Batata pediu a votação em regime de urgência porque o pessoal já está trabalhando e precisa
deste recurso. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que os médicos já estão em Monte Carmelo desde os meados de Março, apesar de a
Administração ser horrorosa, aproveita para falar da vergonha que é o jovem de Monte Carmelo ter de ir a outra cidade vizinha para fazer carteira
de identidade. O vereador Victor Hugo Martins Tavares falou que o Prefeito, que é um louco, falou que Monte Carmelo precisava apenas de mais
um médico para regularizar a situação da saúde, ai se não fosse o SUS para socorrer Monte Carmelo, com essas duas médicas cubanas. O vereador
Vicente de Paulo Coleta falou que, no tocante à saúde o município está carente e elas vieram graças ao bom trabalho da Secretária Municipal de
Saúde, que fez o cadastro de Monte Carmelo no Ministério da Saúde, em tempo hábil, pois são muito municípios e Monte Carmelo conseguiu a
vinda destes profissionais da saúde. Em seguida foi pedido pelo Presidente o parecer das comissões e todas deram seu parecer favorável ao Projeto
de Lei. Colocando em votação o projeto foi aprovado em 1° e 2° turnos por unanimidade. Projeto de Lei n° 3.335/2014, de autoria do vereador
Amir Campos Ferreira-Batata, que faz alterações na Lei n° 1.052, de 11 de março de 2013 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos
servidores públicos da Câmara Municipal de Monte Carmelo. O vereador, autor do projeto falou que quando foram criados os cargos de assessores
parlamentares somente os vereadores Wilson Dornelas Rodrigues e Jesus Francisco Alves votaram contra o projeto e ele inclusive votou a favor,
mas hoje reconhece que foi um erro e quer corrigir esse erro, porque persistir no erro não é certo e pediu apoio ao projeto e que quando o
Presidente Gideon Pena Rocha o procurou para pedir seu voto para Presidente, ele falou que votava nele se ele se comprometesse a extinguir esses
cargos e ele prometeu, só que depois de eleito mudou de ideia e até nomeou dois assessores. O vereador Victor Hugo Martins Tavares disse que
queria perguntar o seguinte: quando um assessor vai na casa de cidadão para atende-lo em sua reivindicação, por que este cidadão não encontrou o
vereador na Câmara Municipal, porque ele estava cuidando de sua fazenda, de seu patrimônio, ou quando atende a várias pessoas, intermediando
junto à Secretaria de Saúde, quem está ganhando? E quer saber se não conta o nível de satisfação do povo quando dá este retorno satisfatório a
eles. Disse que assessoria é para aproximar o povo da Câmara. Disse que respeita quem não quer colocar assessores, mas é mais imoral o Prefeito
gastar milhões com o que nem se sabe onde, do que gastar 500 mil com assessores. Disse que não é a favor do projeto, não acha moral, não acha
certo, porque ele tem assessores e seus assessores já trabalharam mais que muitos Secretários Municipais de Monte Carmelo, que só vivem
mamando nos cofres da Prefeitura. Disse que tem várias outras formas de economizar, basta acabar com a corrupção, o desvio de dinheiro. O
vereador Amir Campos Ferreira-Batata falou que só não participa de comissões porque comissão tem de ser votada em plenário, como manda o
Regimento Interno e estas foram votadas na sala do Presidente. Disse que ele não precisa de comissão para fazer seu trabalho, para ajudar o povo.
Falou que o vereador Victor Hugo só vai nas Secretarias Municipais para criar “barracos” porque ele não tem moral, só tem papo. O vereador
Wilson Dornelas Rodrigues disse que tem de se respeitar os companheiros no Plenário, tem de mudar e que ele está se policiando nesse sentido.
Falou que ia ler a ata do dia da constituição das comissões e o fez. Disse que tem de ter votação quando tem mais de um candidato aos cargos nas
comissões e como não teve, foi aclamado os membros acertados em reunião. Que não vai mais discutir sobre esse assunto. Quanto aos assessores,
ele e o vereador Jesus Francisco Alves foram contra o projeto em 2013 e que no mês de março deste ano de 2014, teve outra mudança e
novamente foram contrários. Disse que eles dois vão continuar com o mesmo pensamento contrário aos assessores. Que pela coerência ele e o
Jesus vão votar pelo projeto de extinguir os cargos de assessores, porque sempre votaram nesse sentido. O vereador Amir Campos Ferreira-Batata
falou que ia retirar o projeto da pauta daquela reunião e ia deixar o projeto para próxima reunião pois quer ver a posição da população sobre o
projeto. O Presidente Gideon Pena Rocha falou que realmente tencionava não colocar assessores, mas como ele foi um dos que aprovaram o
projeto e entende que é uma maneira de dar emprego as pessoas e que está vendo frutos do trabalho dos seus assessores, MS que respeita a posição
do vereador Batata. Amir Campos Ferreira-Batata falou que o Prefeito o chamou para conversar e pediu para ele ser o líder do Prefeito na Câmara
e ele disse que aceitava mas que não seria a favor de nada errado que mandasse para a Câmara. O vereador Victor Hugo Martins Tavares falou que
os assessores foram atacados e ofendidos moralmente em uma rádio e que essa emissora vai ser processada pesadamente, pois foram chamados de
lixo. Falou que Celso Bueno tem água de graça para o povo, então acha que em Monte Carmelo deveria ter também. Vicente de Paulo Coleta falou
que no tocante ao projeto dos assessores, devido a inconstitucionalidade, deveriam dar os pareceres. No entanto o projeto foi retirado e so voltará à
discussão em outra oportunidade. Requerimentos de n°s 040/2014; 041/2014; 042/2014; 044/2014 e 045/2014, de vereador Vicente de Paulo
Coleta, aprovados por unanimidade. Requerimento n° 043/2014, do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, aprovado por
unanimidade.Requerimento n° 046/2014, do vereador Glacir Dall Agnol-Tire, aprovado por unanimidade. Moção de Pesar n° 002/2014, do
vereador Wilson Dornelas Rodrigues, em razão do falecimento de Aparecida Rodrigues dos Santos, Dona Zuta, aprovado. Moção de Pesar n°
003/2014. Do vereador Vicente de Paulo Coleta, em razão do falecimento de Sebastião Luiz Bueno, aprovado por unanimidade. O vereador
Wilson Dornelas Rodrigues disse que foi procurado por moradores da região de Mateus, Paulista e Castelhana, dizendo que a estrada deles por lá
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está intransitável, disse que já foi procurado o Prefeito e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e não obtiveram respostas. Que se
não forem atendidos vão fazer uma paralisação. Falou que essa Administração passou um ano fazendo coisa errada e agora não dá conta de fazer o
certo. Que não precisa colocar carro na rua avisando sobre licitação, que tem é de cumprir o que manda a lei. O vereador Jesus Francisco Alves
disse que o problema das estradas está mesmo sério e terrível, que na Mata Preta o caminhão do leite não tem como chegar para buscar o leite e os
produtores que precisam de vender o produto estão perdendo o leite por não ter como escoar para a cidade. Disse que já procurou o Alexandre mas
ainda não foi atendido ao pedido, e os moradores está perdendo o produto que é para a subsistência deles. O Presidente Gideon Pena Rocha falou
que realmente os produtores estão insatisfeitos e querendo fazer paralisação. O vereador Glacir Dall Agnol-Tire, falou que não tem uma estrada
rural no município em bom estado, que eles prometem arrumar mas até agora nada foi feito, que o Prefeito tem de dar uma solução, com recursos
próprios ou dar outro jeito. O vereador Batata falou que eles precisam trabalhar mais, inclusive nos finais de semana, e regionalizar o atendimento,
só sair de uma região quando toda ela for feita todo o serviço naquela região. Wilson Dornelas Rodrigues pediu que seja feito um ofício para a
Secretaria de Obras avisando que na Câmara foi aprovada uma lei autorizando arrumar estrada fora do município quando o proprietário residir em
Monte Carmelo. Vicente de Paulo Coleta falou que hoje a frota de veículos da Prefeitura é cinco vezes maior do que há alguns anos atrás. A
vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão pediu para avisar aos vereadores da reunião com o pessoal do comércio, na terça-feira, as 18:00 horas.
Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos, em especial aos senhores vereadores e
encerrou a mesma. Eu, Vicente de Paulo Coleta, Secretário, lavrei a presente ata em 8 de Abril de 2014.
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