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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
PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3.328/2014, DE 24 DE MARÇO DE 2014.
FAZ ALTERAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR N° 1.223/87 – CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICIPIO DE MONTE CARMELO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica acrescentado o inciso XVII, No Art. 136, da Lei 1.223/87, com a seguinte redação:
“ Art. 136 – [...]
XVII – Vídeo locadora e diversões e entretenimento
a) Abertura às7:00 horas e fechamento às 22:00 horas, de segunda a sexta-feira;
b) Aos sábados, domingos e feriados: a abertura às 7:00 horas e fechamento às 22:00 horas.

Art. 2° - Fica acrescido o inciso XVIII, No artigo 136 do Código de Posturas, a seguinte redação:
“ Art. 136 – [...]
XVIII – Floricultura
a) Abertura às7:00 horas e fechamento às 22:00 horas, de segunda a sexta-feira;
b) Aos sábados, domingos e feriados: a abertura às 7:00 horas e fechamento às 22:00 horas.
Art. 3° - Fica acrescido o inciso XIX, no artigo 136 do Código de Posturas, a seguinte redação:
“ Art. 136 – [...]
XIX – Pet Shop e Clínicas Veterinárias.
a) Abertura às 8:00 horas e fechamento até as 20:00 horas, de segunda a sexta-feira;
b) Aos sábados, abertura às 8:00 horas e fechamento até as 18:00 horas
c) Aos domingos e feriados: Fechado”
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 23 de Abril de 2014.
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GIDEON PENA ROCHA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.343 DE 15 DE ABRIL DE 2014.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A FIRMAR CONVÊNIO COM O SINDICATO DE PRODUTORES RURAIS.
O povo de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo para a
realização do Programa denominado “Balde Cheio”.
Art. 2º - O Município irá contribuir, mensalmente, com o valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinqüenta reais), mensalmente, para o
referido programa, a partir de Maio de 2014.
Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se
necessário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 23 de Abril de 2014
GIDEON PENA ROCHA
Presidente da Câmara

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 11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos quinze dias do mês de Abril do ano de
dois mil e quatorze, ás 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 a Ordem do Dia,
deixando o Grande Expediente para o final, excepcionalmente. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei n° 3.342/2014, de autoria do vereador
Wilson Dornelas Rodrigues, que insere a encenação da Paixão de Cristo no calendário oficial de eventos do município, projeto aprovado por
unanimidade em 1° e 2° turnos. Projeto de Lei n° 3.341/2014, do Executivo, que altera a denominação da Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão. Foi aprovado os pareceres verbais dos vereadores por que não foram dados pareceres escritos nos projetos. O vereador Wilson Dornelas
Rodrigues falou que foi contra a criação da Secretaria e é também contra a alteração do nome da mesma, pois ele e os vereadores Jesus, Glacir e
Victor Hugo são contra aumento de despesas. Foi colocado então em discussão e votação onde houve um empate de 4x4, tendo o Presidente
proferido o voto de desempate, pela aprovação do projeto que assim ficou aprovado por maioria (5x4), votando contra o projeto os vereadores
Wilson Dornelas Rodrigues, Jesus Francisco Alves; Glacir Dall Agnol-Tire e Victor Hugo Martins Tavares. Foi dado entrada no Projeto de Lei n°
3.333/2014, de autoria do vereador Victor Hugo Martins Tavares, que institui o Dia do Portador de Deficiência. Projeto de Lei Complementar nº
3.328/2014, de autoria do vereador Wilson Dornelas Rodrigues, que faz alteração na Lei Complementar n° 1.223/87, Código de Posturas do
Municipio de Monte Carmelo, projeto enviado às comissões. Projeto de Lei n° 3.335/2014, de autoria do vereador Amir Campos Ferreira-Batata,
que faz alteração na Lei 1.052/2013-Plano de Cargos, Carreira e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Monte Carmelo, também
enviado às comissões. Projeto de Lei Complementar n° 3.340/2014, do Executivo, que dá nova redação às alíneas “a” e “b” do inciso I, do Art. 18,
da Lei Complementar n° 01 de 17 de dezembro de 2003, encaminhado às comissões. Projeto de Lei Complementar n° 3.324/2014, do vereador
Amir Campos Ferreira-Batata, que faz alterações na Lei Complementar n° 1.223/2014, Código de Posturas do Municipio de Monte Carmelo e dá
outras providências, também retornou às comissões. Projeto de Lei n° 3.338/2014, do Poder Executivo, que autoriza a criação do Projeto Natal
Sustentável, abertura de crédito especial no orçamento vigente e contém outras providências. Na oportunidade usou a tribuna para falar a respeito
do projeto, o Sr. Álvaro José Gomes, Chefe da Casa da Cultura, que falou inicialmente sobre a Casa da Cultura e suas deficiências atuais, que,
segundo ele vem de há muito tempo, da necessidade de melhor estrutura. Falou a respeito do Natal Sustentável e o destaque que o mesmo teve no
ano passado, sendo motivo de visitas até mesmo de pessoas de outras cidades. Pediu apoio aos vereadores para este projeto, disse que não é
intenção gastar dinheiro a toa, que terá parceira com alguns patrocinadores inclusive. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues disse que não vê
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tanta urgência no projeto, até porque o mesmo chegou na última quarta-feira. Disse que reconhece o esforço de quem trabalha e parabenizou-o
pelo seu trabalho dizendo que o que fizeram foi digno e louvável, que ele e o Cidinho fizeram um trabalho muito bem feito. Que está aqui para
apoiar os projetos bons para o município e para o povo. O Presidente Gideon Pena Rocha também elogiou os trabalhos que fazem na Casa da
Cultura. O vereador Glacir Dall Agnol-Tire, parabenizou o trabalho e pediu que fizessem o mesmo no povoado de Celso Bueno. O vereador
Jesus Francisco Alves falou que fica feliz em ver a Casa cheia de pessoas inteligentes como está neste dia. Que ficou espantado com o trabalho
realizado, utilizando basicamente 13.700 garrafas pet, o que deixou o povo encantado. O vereador Victor Hugo Martins Tavares parabenizou
inicialmente ao vereador Wilson Dornelas Rodrigues pelos requerimentos por ocasião da audiência pública com os deputados da Comissão de
Segurança Pública da Assembléia Legislativa, realizada na Câmara Municipal e também parabenizou os profissionais da Casa da Cultura, pelo
Natal decente que proporcionaram, como há muito tempo não se via em Monte Carmelo. Disse que comunicou com o pessoal da Comissão de
Cultura da Assembléia Legislativa e vai encaminhar um requerimento para uma audiência pública em Monte Carmelo, com a finalidade de
viabilizar projetos, como cinema, para Monte Carmelo. O vereador Vicente de Paulo Coleta falou que foi inovador os enfeites nas praças de Monte
Carmelo, que envolveu a área social, cultura, educação e meio ambiente, além de inibir as práticas delituosas nas referidas praças. Em seguida
falou o Sr. José Aparecido Leles Campos – Cidinho, que disse que, quanto a Celso Bueno, não foi feito lá porque eles já tem um projeto de
reciclagem das garrafas naquela localidade. Disse que este ano planejam fazer os enfeites em 16 praças de Monte Carmelo, inclusive nos bairros e
com muitas surpresas. Que vai abrir um curso para preparar mão de obra especializada. Colocado o projeto em discussão, foram dados pareceres
verbais e o projeto foi aprovado por unanimidade em 1° e 2° turnos. Projeto de Lei n° 3.339/2014, do Executivo, que altera o art. 2° da Lei 1.138,
de 20 de dezembro de 2013 e dá outras providências, projeto aprovado por unanimidade em 1° e 2° turnos. Projeto de Lei n° 3.337/2014, também
do Executivo, para cobertura de crédito adicional de natureza especial aberto por superávit financeiro conforme previsto nos arts. 41 e 43 da Lei n°
4.320/64. Falaram a respeito a Secretária Municipal de Fazenda, Idalina Maria Auxiliadora Mendes Veloso e a Secretária Municipal de Trabalho e
Ação Social, Glaudiana Rosa Mendes, que falaram a respeito da finalidade do projeto e pediram apoio para a aprovação do mesmo, que será em
benefício ao povo carmelitano. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que a Casa de Apoio de Uberlândia, em relação ao que era, está
decaindo muito, que teve noticia de que está faltando até mesmo margarina lá, e que o povo que está lá,são pessoas que estão passando pelo pior
momento e merece ser bem tratado. A secretária Glaudiana falou que não está faltando margarina e que foi feito uma reforma na casa e que está
disposta a atender a todos que a procuram, com carinho. Colocando o projeto em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade em 1° e 2°
turnos. Em seguida usou a tribuna a Secretária Municipal de Saúde, Ismelinda Maria Diniz Mendes Souza, que falou a respeito da Gestão
Quadrimestral da Saúde, em atendimento aos preceitos legais. Exibiu alguns dados e gráficos mostrando as atividades desempenhadas, como
transferências do Estado para a saúde do município, disse que o Estado deveria ter empregado 12% e só investiu 7% na saúde. Mostrou relatório
da rede municipal de atendimento a saúde, atendimento médico, procedimentos por unidade, consultas durante o ano de 2013. Falou que a partir
do mês de novembro de 2013 iniciou o Programa Melhor em Casa, onde os pacientes são acompanhados em casa por profissionais da saúde. Disse
que em 2013 foram realizadas 15.771 consultas. Mostrou ainda a movimentação de AIH, total de internações e que em 2013 só no Pronto-socorro
foram realizados 173.762 procedimentos. Falou a respeito do Protocolo de Manchester, do atendimento no CAPS e cirurgias de cataratas. Falou
ainda da vigilância epidemiológica, distribuição de preservativos, vacinações e saúde do trabalhador. Mencionou a vigilância ambiental, imóveis
tratados, nebolizados, pesquisa de infestações, visitas a imóveis rurais, prevenção contra barbeiros, vacinação antirrábica. Discorreu ainda sobre
tratamento e acompanhamento de crianças com sobrepeso, gestantes, consórcio intermunicipal de saúde com a AMVAP, onde forma realizados
994 procedimentos, como tomografia, endoscopia. Mencionou as dificuldades com a judicialização da saúde e que no ano de 2013 forma 172
processos, por 46 pessoas contra o município e já tem 11 em 2014, o que onerou os cofres do município em torno de 800 mil reais, em ações que
são obrigações do Estado, alem de mais de 700 mil do RENAME. O Presidente Gideon Pena Rocha falou que praticamente não utiliza ou procura
a Secretaria de Saúde, mas parabenizou a secretária Ismelinda pelo trabalho e disse que o vereador é cobrado dia e noite pelo povo e entende
também os secretários municipais e que o povo continua a cobrar sempre. O vereador Amir Campos Ferreira-Batata falou que acha estranho ele
falar da saúde porque ele disse que não procura a Secretaria de Saúde. Disse que ele, Batata, é sempre bem tratado pelo pessoal da saúde e até hoje
não tem nada a reclamar mas que se não for bem atendido ele fala também. O vereador Vicente de Paulo Coleta disse que fica preocupado com a
situação do Estado que não investe os 12% que tem obrigação de investir ficando o ônus para o município. Disse que a promotoria pública tem de
ser para todos igualmente. O vereador Jesus Francisco Alves falou que saúde é uma preocupação muito grande e que pode juntar todos os recursos
do município que ainda não atende a todos pois é uma dificuldade do país. Disse que sempre foi bem atendido na saúde. Ismelinda disse que é uma
defensora do SUS até a última gota e acha que os cidadãos não valorizam como deve e lamenta a omissão do Estado. Requerimento: n°s 054; 055;
056; 057. 058 e 059/2014, do vereador Wilson Dornelas Rodrigues, aprovados. N° 049/2014, do vereador Victor Hugo Martins Tavares, aprovado.
N°s 048; 050/ 051; 052/ 053; 060 e 061, do vereador Gideon Pena Rocha, aprovados. Moção de Aplauso n° 004/2014, do vereador Gideon Pena
Rocha, ao Sr. Laurentino Borges, aprovado. 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 15 de Abril de
2014.
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