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– DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO

1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº 3.360/2014, 28 DE MAIO DE 2014.
CONCEDE A DENOMINAÇÃO DE ARISTIDES MARCELINO BENETI À ACADEMIA PÚBLICA, DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, EM
CELSO BUENO.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de ARISTIDES MARCELINO BENETI, à academia de Ginástica Pública, localizada na Praça São Sebastião, no
Povoado de Celso Bueno, Município de Monte Carmelo – MG.
Art. 2º - Fica a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, através de seu departamento competente, encarregada de fazer o emplacamento da
Academia, denominado por esta lei.
Art. – 3º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 28 de Maio de 2014.
GLACIR DALL AGNOL - TIRE
Vereador

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 Nº3.352/2014, 05 DE MAIO DE 2014.
CONCEDE A DENOMINAÇÃO DE EDNELSON RENATO DA SILVA À ACADEMIA PÚBLICA, DO BAIRRO MONTREAL.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de EDNELSON RENATO DA SILVA, à academia, do Bairro Montreal, em Monte Carmelo – MG.
Art. 2º - Fica a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, através de seu departamento competente, encarregada de fazer o emplacamento da
Academia, denominado por esta lei.
Art. – 3º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 28 de Maio de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
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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 15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos vinte dias do mês de Maio 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 execução do hino nacional brasileiro
e leitura de texto bíblico, foi feito dispensada a leitura da ata da reunião anterior, passando então à chamada dos vereadores, e estando ausente
apenas o vereador Wilson Dornelas Rodrigues, o Presidente declarou aberta a reunião, determinando a leitura das correspondências recebidas. Em
seguida passou-se ao Grande Expediente, quando usou a tribuna o Sr. Bruno, que falou que mora em Monte Carmelo e tem dois filhos, que
estudam no CEI – Centro Educacional Infantil, que funciona na Escola Estadual Melo Viana, cedido este espaço para o funcionamento também da
escola municipal e veio reclamar do tratamento que as crianças estão recebendo lá, no tocante a mistura de crianças com pessoas adultas, uma vez
que são crianças de 4 a 5 anos e precisam de um atendimento diferenciado e especializado. Disse que é obrigação da Prefeitura arrumar outro
espaço para funcionar unicamente para as crianças desta idade e até sugeriu a escola Padre Cesar que está ociosa, disse que não tem nada contra a
Escola Melo Viana e a diretora da mesma, Sra, Liziane Stein. Pediu aos vereadores a intervenção nesse sentido. Falou também a Sra. Márcia,
moradora do bairro Vila Nova, também mãe de aluno que estuda no Melo Viana e de idade entre 4 e 5 anos e vive o mesmo problema relatado.
Disse que mora perto do SESI e que ela tem condição de trazer o filho de carro, mas tem várias pessoas que precisam deslocar a pé ou bicicleta, as
vezes sob chuva de bairros distante para trazer aqui no Melo Viana e que está fazendo esta reivindicação em nome desses pais de alunos e pediu
apoio dos vereadores para a resolução do problema. Falou que é necessário uma estrutura para ter uma escola no próprio bairro. Falou também de
problemas de roubo no Cemitério Municipal. Seguindo-se, falou a Sra, Liziane Stein, Diretora da Escola Estadual Melo Viana, que disse que está
como Diretora do Melo Viana e que no mesmo espaço abriga o CEI, que tem diretora a professora Rônea. Falou que a escola funciona em tempo
integral e que é um projeto da Secretaria Estadual de Educação o tempo integral em todas as escolas a curto prazo. Disse que no tocante a idade
dos alunos de idade inferior misturados com alunos de maiores idades, que já foi feito o que foi possivel fazer, que separaram os banheiros e
horários de uso da quadra, e que já minimizou o problema, mas que a solução definitiva quem tem de resolver é a Superintendência de Ensino de
Monte Carmelo e a Prefeitura. Em seguida falou o Secretário Municipal de Educação, Sr. Bento, que disse que esta questão da Escola Melo Viana,
eles já encontraram quando assumiram e a situação perdura até hoje, pois não há prédios disponíveis para abrigar os alunos do CEI. Falou que a
situação da Prefeitura também é desconfortável, e que vai ser inaugurada a escola no Bairro Planalto, mas que é uma escola pequena e não vai
resolver o problema. Disse que já está sendo licitada a construção de uma nova escola de 12 salas e que vai atender bastante, que será feito perto
do parque de exposições, que o Ministério da Educação já liberou a verba de 350 mil reais, que já está nos cofres da Prefeitura para esse fim. Falou
que podem estudar duas opções para tentar pelo menos minimizar os problemas relatados dos alunos no Melo Viana, uma é tentar reaver o
CATRU, mas que lá também é pequeno e outra a colocação de alguns na escola do Bairro Planalto. O Presidente Gideon Pena Rocha disse que
tem uma comissão de pais e que juntamente com a Comissão de Educação da Câmara Municipal vão agendar uma reunião com o Secretário de
Educação do Municipio para juntos tentar resolver o problema. Em sequência falou a Sra. Ivone, que disse representar os professores e que em
reunião anterior com os pais de alunos e foi falado que, para trazer a UFU – Universidade Federal de Uberlândia para Monte Carmelo, a Prefeitura
desalojou as crianças de 4 e 5 anos do prédio do SESI e foram jogados de qualquer maneira na Escola Melo Viana. Disse que não está
questionando a escola Melo Viana e sim o CEI II, que foi prometido em palanque uma escola digna para o bairro Vila Nova e que o bairro merece
essa escola. Falou que a escola Melo Viana inclusive corria o risco de ser fechada e só não foi fechada devido a interferência do Sindicato. Falou
que a estrutura da escola Melo Viana é para adultos e não para crianças.Em seguida a Professora Rônea falou que está sendo incansável o trabalho
para melhorar a situação das crianças e que a escola já tem 19 anos de existência e nunca teve uma sede até hoje. O vereador Vicente de Paulo
Coleta disse que é um problema que se arrasta faz anos, que não se constrói escola em Monte Carmelo. Que para a construção de escola precisa de
terreno com cerca de 8 mil metros quadrados. Que a médio prazo serão construídas escolas no município mas que sabe que os pais querem isso
para agora. Passou-se então à Ordem do Dia. O vereador Victor Hugo Martins Tavares pediu vistas em bloco dos projetos do Executivo. Foi
colocado em votação o pedido e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Assim, o Projeto de Lei 3.293/2013, do Executivo que dispõe sobre a
transferência da responsabilidade tributária para retenção e recolhimento do imposto sobre qualquer natureza – ISSQN, relativo à construção civil,
elétrica e hidráulica e semelhantes, foi retornado às comissões; Projeto de Lei n° 3.291/2013, que normatiza o tratamento tributário relativo ao
ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza), concernente às empresas prestadoras de serviço contábeis, tendo em vista as disposições
constantes da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas alterações, também retornado às comissões; Projeto de Lei n° 3.354/2014, do
Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente e contém outras providências, encaminhadas as comissões; Projeto de
Lei 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, retornado às comissões; também retornado às comissões o Projeto de Lei n° 3.352/2014, de autoria do vereador Gideon Pena Rocha, que
concede a denominação de Ednelson Renato da Silva à Academia Pública do Bairro Montreal e Projeto de Lei n° 3.353/2014, dos vereadores
Gideon Pena Rocha e Vicente de Paulo Coleta, que dispõe sobre o uso das dependências do Espaço Cultural Municipal para fim de
estacionamento de automóveis e dá outras providências. Projeto de Lei n° 3.357/2014, do vereador Victor Hugo Martins Tavares, que faz alteração

Pág. 4

do inciso XV, letra “b” do artigo 136 e acréscimo de parágrafo único ao inciso XV do artigo 136 do Código de Posturas do Municipio de Monte
Carmelo e dá outras providências. O vereador autor do projeto, falou sobre o mesmo e disse que desta vez ele não quis, junto com o vereador
Gideon, votar o projeto sem ouvir as pessoas interessadas no projeto e mostrou documentos com cerca de 5 mil assinaturas, com n° de documentos
e mencionou que com o apoio da população e de mais de 10 empresários, se a Câmara Municipal não atender esse clamor da sociedade, para que
serve a Câmara Municipal? Falou também sobre o problema das escolas e que os pais não tem como esperar um ou dois anos para ver o problema
solucionado. Pediu que colocasse em votação no plenário o pedido de voto nomina e para votar em 1° e 2° turnos. O vereador Amir Campos
Ferreira-Batata, perguntou ao vereador Victor Hugo Martins Tavares, como iria ficar o caso de Celso Bueno, quando o fiscal chegar lá para
obrigar os comércios a fecharem, porque na votação de fechamento das lojas, os vereadores afirmaram que isso não ia acontecer e agora estão indo
lá os fiscais para obrigar a fechar. Pediu vista do projeto, que foi colocado em votação e rejeitado por maioria, (4x3). O vereador Vicente de Paulo
Coleta pediu para que o projeto fosse votado apenas em 1° turno. Foi colocado em votação o pedido para voto em 1° e 2° turnos e votação
nominal, sendo aprovado por maioria (5x1) votando contra o vereador Vicente de Paulo Coleta e absteve-se de votar o vereador Amir Campos
Ferreira-Batata. Colocado em votação o projeto o mesmo foi aprovado por maioria (5x2) votando contra o projeto os vereadores Amir Campos
Ferreira-Batata e Glacir Dall Agnol-Tire. O vereador Amir Campos Ferreira pediu para colocar em ata que votou contra em apoio aos
comerciantes de Celso Bueno e ao de Monte Carmelo que eram contra o projeto. Em seguida falou o Sr. André, a respeito da creche do Bairro
Lambari, mencionando que no local tem mato até dentro da creche e que ele tem um filho de 1 ano e meio que fica na mencionada creche e pediu
providências para resolver o problema. Disse que pediu ao Prefeito para fazer essa limpeza e o prefeito falou para eles fazer um mutirão para
capinar a creche e que se ele tivesse tempo para capinar não precisava deixar o filho na Creche. A moradora Simone, do bairro Lambari também
veio reclamar da construção de uma antena de celular, próximo da creche alegando que essa antena pode causar danos às pessoas e pediu
providências dos vereadores no sentido de impedir essa construção naquele local. Em sequência a Sra. Lúcia Cordeiro, do Supermercado Ki-Jóia e
Superseu, agradeceu aos vereadores e servidores que ajudaram no projeto e a sua aprovação. Requerimento n° 080/2014, do vereador Gideon Pena
Rocha, aprovado; Requerimentos de n°s 079/2014 e 081/2014, do vereador Victor Hugo Martins Tavares, aprovados. 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 20 de Maio de 2014.
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