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1 – 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
EM 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 Nº 3.388 DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes na Câmara Municipal APROVOU a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, crédito adicional de natureza especial, na contabilidade do
Município de Monte Carmelo, no decorrer da execução orçamentária de 2014, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), visando à criação de
novas dotações orçamentárias, conforme segue abaixo:
Órgão

02 – Poder Executivo

Unidade

15 – Conselhos Municipais

Função de Governo

04 – Administração

Sub-Função

125 – Normatização e Fiscalização

Programa

4001 – Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência

Projeto/Atividades

2.0150 – Manutenção dos Conselhos Municipais
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Nat. de Despesa

3.3.50.43.00.00 –
Subvenções Sociais

R$ 200.000,00

Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários

TOTAL GERAL

R$ 200.000,00

Art. 2º. Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados como fonte de recursos a anulação parcial
e/ou total do orçamento vigente, conforme detalhado abaixo:
01 – Câmara Municipal de Monte Carmelo
Órgão
Unidade

01 – Câmara Municipal de Monte Carmelo

Função de Governo

01 – Legislativo

Sub-Função

031 – Ação Legislativo

Programa

001 – Processo Legislativo
Projeto/Atividades

Nat. de Despesa

1.001 – Construção e Instalação da Sede da Câmara
4.4.90.51.00.00
– Obras e
Instalações

Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários
TOTAL GERAL

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

Art. 3º. Fica incluso no PPA do Município de Monte Carmelo para 2014-2017 as ações orçamentárias (Projetos/Atividades) citadas no art. 1º desta
lei conforme determina no art. 3º da Lei n.º 1.136 de 20 de dezembro de 2013.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 17 de Setembro de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3.390 DE 16 DE SETEMBRO DE 2014.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A READEQUAR O ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
E ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR AO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Povo do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, autorizado a efetuar readequação do Orçamento da Câmara
Municipal, uma vez que o valor fixado de R$ 4.440.000,00 na Lei Orçamentária n.º 1137/2013, está em desacordo com os limites a que se referem
os incisos I a IV do artigo 29-A da Constituição Federal.
Art. 2º - A readequação da peça orçamentária da Câmara Municipal ocorrerá através da redução do valor total fixado das despesas de R$
4.440.000,00 (Quatro milhões quatrocentos e quarenta mil reais) para R$ 3.786.000,00 (Três milhões setecentos e oitenta e seis mil reais) perfazendo
uma redução de R$ 654.000,00 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais) no valor orçado estabelecido pela Lei Orçamentária nº 1137/2013.
Art. 3º - A rubrica orçamentária da Câmara Municipal que sofrerá redução no valor de R$ 654.000,00 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais) será
a seguinte:
Órgão
01
Câmara Municipal de Monte Carmelo
Unidade
01.001
Câmara Municipal de Monte Carmelo
Subunidade
00
Função
01
Legislativa
Subfunção
031
Ação Legislativa
Programa
0001
Projeto/Atividade
1.001
Elemento de Despesa
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
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Fonte de Recursos

100

Recursos Ordinários

Valor Fixado Inicial
R$ 1.100.000,00
Valor Fixado após Redução.
R$ 446.000,00
Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, autorizado a abrir Credito Suplementar Orçamentário á
despesa fixada para o exercício de 2014, no montante de R$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais) para aumentar as despesas com
pessoal.
Art. 5º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 17 de Setembro de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

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 26ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos nove dias do mês de Setembro 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 execução do Hino Nacional e leitura
de texto bíblico, foi feito a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada, passando então à chamada dos vereadores, e estando ausentes
os vereadores Edna Rocha Thomaz Falcão e Glacir Dall Agnol-Tire, mas havendo portanto, número regimental para a deliberação, o Presidente
declarou aberta a reunião, determinando a leitura das correspondências recebidas. Passando-se à Ordem do Dia usou a tribuna o Sr. Antônio Cândido
de Lima, que falou a respeito da falta de infra-estrura do Bairro Campestre e pediu ajuda dos vereadores para resolver os problemas. Falou que estão
colocando as manilhas para a rede de esgotos mas não estão ligando até os passeios das casas, que segundo ele, é um direito do morador. Apresentou
também um rapaz que tem uma casa no bairro que está localizada em terreno que é destinado a praça e pediu uma solução para o caso dele também.
O Presidente Gideon Pena Rocha falou que já foram feitas reivindicações junto às Secretarias Municipais e que os vereadores estão fazendo o que
podem para ajudar a resolver o problema. O vereador Vicente de Paulo Coleta disse que os vereadores estiveram no bairro Campestre faz uns vinte
dias e que o papel deles, vereadores, estão fazendo, que é buscar o entendimento e tentar intervir junto ao Executivo para solucionar os problemas,
mas que as ações são do Executivo. Disse que no tocante ao asfaltamento é preciso verificar primeiro a legalização das casas, verificar quais precisam
de re3gulamentação para depois asfaltar. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues disse que pela Lei, compete ao Executivo fazer a infraestrutura
quando o loteador não fizer, e que no caso, o Município até pegou uns lotes como pagamento pelas benfeitorias. Falou que não quer enganar ninguém,
mas que essas benfeitorias vai demorar, que até a CEMIG já parou de realizar os serviços porque como o loteador faliu, a responsabilidade agora é
da Prefeitura. Disse que não concorda com a posição do DMAE de so colocar água onde já está regularizado, se apresentar documentos tem de ligar.
O vereador Victor Hugo Martins Tavares disse que a Câmara tem obrigação moral de fazer a prestação de contas dos vereadores, o que fizeram.
Esses dias estavam trabalhando nos bairros Jardim Oriente e Campestre, fazendo o papel do Legislativo que é legislar e fiscalizar, ouvir o povo e se
tiver alguma denuncia tomar as providências, se necessário com a ajuda do Ministério Público. Falou da criação do Fundo Municipal de Segurança
que foi aprovado na Camara por todos os vereadores em atendimento aos eleitores. Disse que não é da competência do vereador executar ações, isso
cabe ao Prefeito e que a caneta está nas mãos de quem governa a cidade. Em seguida usou a tribuna o professor Emerson Fildra que disse que fica
grato a esta Casa por recebe-lo mais uma vez, que não vem com nenhuma bandeira politica ou partidária mas sim para defender a Educação, e que
a Educação não mereceu o atendimento do Prefeito Municipal quando pediu um ônibus para levar alunos do Colégio Estadual para um evento no
final de semana e que o Poder Executivo não vem cumprindo com as suas obrigações, nem com o ensino superior e muito menos com o ensino
médio, com relação a transporte de alunos e as crianças que estão sendo privadas nos seus direitos legítimos, e por esse vai apresentar uma Carta de
Repúdio a Administração e deixar uma cópia com cada vereador. Falou que essa Administração está sem rumo e acomodada e o povo está de braços
cruzados, não reagem, e não pode ser assim. Disse que mexeu com a Educação mexeu com ele também. Que estão maltratando os direitos dos alunos
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da zona rural e que ele gosta de dar nome aos bois, que não faz denuncia sem mostrar documentos e que tem em mãos um documento com quase
mil assinaturas e moradores e pais de alunos pedindo providencias para esses problemas. Falou que o Prefeito fica de picuinha com a Câmara, que
não aprova os projetos dele e ele também, em contrapartida, veta os projetos aprovados pelos vereadores. Falou que os alunos da zona rural têm o
direito de permanecer na escola enquanto tiver aulas e que eles estão sendo usurpados nesse direito de poder assistir o sexto horário. Também falou
da situação de os motoristas não pegarem os alunos na porta das escolas e sim em algum ponto determinado, que isso é muito perigoso pois o que
acontecer com o aluno será responsabilidade do diretor da escola. O Presidente disse que a recusa de empréstimo de ônibus não está sendo negado
só para as escolas, mas também para as igrejas evangélicas. Disse que o vereador precisa atender o povo porque foi colocado no poder pelo povo. O
vereador Victor Hugo Martins Tavares falou que estão com um veto do prefeito relacionado à Educação, que acha que todos os cidadãos deveriam
pintar suas casas de preto, em protesto contra o Prefeito. Disse que o Prefeito vetou o projeto que concedia ônibus para levar alunos de Monte
Carmelo para cursar veterinária em Coromandel, simplesmente por alegar vicio de iniciativa, e entende que é muito mais vicio ele não ter a dignidade
de mandar um projeto concedendo esse beneficio. O vereador Vicente de Paulo Coleta falou que a respeito do veto do Prefeito e sobre empréstimos
de ônibus que ficou determinado esse empréstimo apenas aos sábados. Que ele votou a favor do projeto do ônibus para os universitários por que já
concede para levar alunos para Patrocinio e Uberlandia e entende que faltou bom senso. No tocante ao sexto horário ele teme que possam ser
obrigados a repor essas aulas que eles estão perdendo. Ele como professor e membro da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal
se preocupa com isso, mas reconhece que o Estado não manda as verbas necessárias para a Educação de sua competência. O vereador Wilson
Dornelas Rodrigues disse que discorda um pouco do vereador Vicente de Paulo Coleta, porque a atual Administração municipal está sem rumo e
sem vontade, que tentar ajudar os vereadores tentaram, que no dia anterior ligou na Prefeitura procurando um secretário e não tinha nenhum secretário
para atender, que s atendem após o meio dia e que então ele foi na Prefeitura e ficou sabendo que foi o Secretaria Municipal de Planejamento que
falou que a lei não foi votada pela câmara, ele então pegou o Sr. Constantino e juntamente com a secretária do Prefeito, esclareceram as coisas.
Quanto ao caso do Professor Emerson disse que a Câmara tem que agir porque foi recebido a denúncia formal. Falou sobre o ano de 2013, que foi
perdido pela Administração Municipal com os problemas envolvendo licitações irregulares e assim fez uma única obra no município, que foi derrubar
e construir de novo o portão do cemitério. Pediu ao Presidente da Câmara que reunisse a Comissão de Educação, chamar a Superintendente de
Ensino e verificar sobre o assunto. Disse que o Prefeito está brincando de governar, tanto que já está no quarto Secretário de Obras e Serviços
Públicos e que estranha que o povo, a imprensa que tanto cobrava em governos anteriores agora estão mudos, calados, mas uma coisa tem certeza,
daqui a cinquenta anos, essa Administração ainda vai ser recordada como a pior da história de Monte Carmelo. Que dinheiro tem, pois só de 1º de
janeiro de 2014 a 31 de junho de 2014, entrou nos cofres do Municipio R$49.210.494,69 (quarenta e nove milhões, duzentos e dez mil, quatrocentos
e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos). Falou que no primeiro comício do partido do prefeito, ele falou em palanque a frase “esses
vereadores cordeirinhos” e hoje cordeirinho é ele, que ficou com o rabo preso devido às irregularidades do seu governo no primeiro ano de mandato.
Disse que a Administração já chegou ao fundo do poço. Parabenizou ao vereador Lula Bala pelo projeto e que irão votar ele hoje. Passou-se então à
Ordem do Dia, com o projeto de Lei n° 3.384/2014, do Executivo, que altera e revoga dispositivos da Lei 1193, de 3 de julho de 2014, continua na
casa; Projeto de Lei n° 3.385/2014, do Executivo, que institui nota fiscal de serviço eletrônica no município, também continua na casa; Projeto de
lei n° 3.386/2014, do Executivo, que dispõe sobre o Alvará de funcionamento e dá outras providências, também continuando na Casa de Leis. Projeto
de Lei n° 3.387/2014 – do Poder Executivo, que Autoriza o Municipio de Monte Carmelo a firmar convênio com o Legislativo Municipal. O
Presidente Gideon Pena Rocha explicou o projeto falando que tratava-se de um convenio onde a Prefeitura irá ceder temporariamente dois servidores
para prestar serviços na Câmara Municipal, com vencimentos pagos pelo Municipio. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que discorda com
a decisão, que deveria ser realizado o Concurso Público, que é legal e transparente, que por mais que os servidores que virão sejam bons, não deixa
de ser um servido do Executivo. Colocado em discussão e votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Mensagem de veto ao
Projeto de Lei Complementar n° 3.376/2014, de todos os vereadores, que faz alteração em dispositivos da Lei Complementar n° 008/2005, Estatuto
dos Servidores Públicos de Monte Carmelo, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal e vetado pelo Prefeito. Colocado em votação
nominal, conforme o artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, obtendo os seguintes votos: Amir Campos Ferreira-Batata, votou contra o veto do
Executivo; Jesus Francisco Alves, também contra o veto; Sebastião MartiNS Caetano Neto-Lula Bala, também votou contrário ao veto; Vicente de
Paulo Coleta, contrário ao Veto; Victor Hugo Martins Tavares, também contrário ao veto e Wilson Dornelas Rodrigues, também contrário ao veto,
portanto votação unânime dos vereadores presentes e votantes, obtendo o resultado da rejeição do veto por 6x0. Foi então colocado em discussão ao
mensagem de veto do Prefeito Municipal ao Projeto de Lei n° 3.377/2014, do vereador Sebastião Martins Caetano Neto – Lula Bala, que altera
dispositivos da Lei Municipal 1.089/2013, que autoriza o Poder Executivo a organizar, regulamentar e manter o transporte escolar intermunicipal
universitário e dá outras providências, obtendo também, da mesma forma do anterior, a rejeição unânime do veto, por 6x0, lembrando que estava
ausentes da reunião os vereadores Glacir Dall Agnol – Tire e Edna Rocha Thomaz Falcão. Moção de Aplauso ao jovem Paulo Dante Fornazier Leles
Filho, do vereador Gideon Pena Rocha, aprovada por unanimidade. Moção de Pesar n° 20/2014, de todos os vereadores, pelo falecimento de Antônio
Wilson de Azevedo, aprovada. Requerimento n° 112/2014, do vereador Gideon Pena Rocha, aprovado e Requerimento n° 111/2014, do mesmo
autor, também aprovado. Antes do final foi entregue por representantes dos moradores da Rua Eduardo Pimentel entregaram um pedido ao Presidente
para ser encaminhado ao Prefeito Municipal. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade específica 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 09 de
Setembro de 2014.
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