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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
LEI Nº 1.210 DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.
ALTERA REDAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 386/2002 QUE ESTIPULA TEMPO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO DE
USUÁRIOS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, GIDEON PENA ROCHA, no que lhe é conferido pelo
artigo 66, § 3º da Constituição Federal e Artigo 46, §§ 2º e 6º da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e em
razão da SANÇÃO TÁCITA pelo Executivo Municipal, ele PROMULGA a seguinte Lei
Art. 1º - Fica Alterada a redação do artigo 1º da Lei nº 386, de 20 de março de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam as Agências Bancárias de Monte Carmelo, obrigados a atender seus usuários em tempo razoável”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 18 de Setembro de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

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
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
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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 27ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos dezesseis 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 dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada, passando então à chamada dos vereadores, e estando todos
presentes, o Presidente declarou aberta a reunião, determinando a leitura das correspondências recebidas. Passando-se ao Grande Expediente usou a
palavra o Presidente Gideon Pena Rocha, que falou a respeito da Escola CEI-II – José Gonçalves de Souza, que atualmente está em funcionamento
na Escola Estadual Melo Viana e que começou a ter problemas já no inicio do ano com o problema de mistura de alunos de faixa etária diferentes e
que agora chega o comentário que a escola vai fechar, prejudicando diretamente 161 alunos e 15 profissionais da educação e que sobre isso vão
falar as professoras Fabricia e Ivone. Disse que os vereadores irão fazer o possível para estar resolvendo ou buscando uma solução juntamente com
elas, no sentido de resolver esses problemas. Disse que até então não se sabe se irá fechar mesmo e para onde irão os alunos e esses professores.
Disse que as professoras querem também que continue o nome de CEI-I. Em sequência falou a professora Ivone Alves da Silva, que após
cumprimentar aos vereadores, professores e alunos presentes, falou que tem mais de uma semana que a Escola CEI-II vem passando por decepções
e constrangimentos, a começar que a escola tem um aluno autista e a direção tinha designado uma professora para dar uma atenção especial para
esse aluno e de repente foi passado uma ordem tirando este profissional. A criança já vive a ausência dos pais, dos lares e imagina essa dificuldade
para um aluno portador de necessidade especial. É muito triste em qualquer situação, a demissão de um profissional e a Prefeitura tem demitido
várias pessoas, disse ela. Falou que o Secretário Municipal de Educação reuniu com elas e disse que esse assunto não saiu da boca dele e que já estão
trabalhando para mudar a escola, talvez para o antigo CATRU, na Vila Nova. Ela disse que o CEI-II tem um contrato com a Escola Melo Viana e
que já foi informado pela Superintendência Regional de Ensino que não irá mais ceder aquele espaço e que ela entende que isso tem origem
politiqueira; que não sabe até quando isto irá continuar. Falou que as vezes ela é taxada de anarquista mas que ela apenas é uma cidadã que defende
a cidade e o seu povo, e como educadora, vai sempre gritar pela Educação. Falou que entende que não se deve fechar uma escola e sim abrir outras.
Manifestou que o discurso deles, professores hoje na Câmara seria outro, mas diante da manifestação do Secretário de Educação, em reunião com
elas, que fez questão de colocar em ata, vão esperar e fiscalizar, que não deve apenas reformar prédio e sim construir uma sede para o CEI-II. Em
sequência falou a professora Fabricia Gizelda de Oliveira Costa, que é Supervisora do CEI-II, dizendo que atua na educação do munícipio a mais de
25 anos e hoje está como Supervisora. Disse que esses dias passou sérios constrangimentos diante de suas colegas de trabalho com respeito a esse
boato de fechamento da escola. Disse que não é o Melo Viana que vai fechar e sim o CEI-II, esse era o boato. Falaram também que iriam adormecer
a escola por dois anos, e isso já sabemos o final, já adormeceram várias escolas por tempo determinada e nunca acordaram mais, como aconteceu
com o Curumim. Ela e suas colegas não querem que o CEI-II adormeça e sim que acorde mais para a vida. Na oportunidade mostrou cópia do Plano
De Governo do atual Prefeito, quando era candidato, em nele consta que em seu governo iria abrir várias escolas e creches e não é isso que está
acontecendo. Falou que o Prefeito é um educador, o Secretário de Educação é um Doutor em Educação mas que o ensino e a educação estão
claudicantes. Falou que foram convidados e gostariam que estivessem presentes o Prefeito Municipal e o Secretário de Educação para que fosse
ratificado a promessa de não fechar a escola CEI-II. Em sequência falou o vereador Wilson Dornelas Rodrigues que disse que os problemas do povo
tem de ser discutido mesmo aqui na Câmara Municipal e que fica triste em ver, depois de uma ano e meio de governo, acontecer o que está
acontecendo. Falou que desde 1995 a Câmara Municipal vem economizando em seus despesas e devolvendo dinheiro para o Executivo no final de
cada ano e que o Prefeito destina para onde ele achar que deve, e que a Câmara não tem verba e nem como destinar verba para a Educação isso é
competência do Prefeito. Disse que essa Administração tem feito algumas coisas inaceitáveis, um Secretário falou que o povo deveria mudar para a
roça, outro fala uma coisa e depois volta atrás. Em seguida, com a chegada do Secretário Municipal de Educação e Cultura, Bento de Souza Borges,
o mesmo usou a tribuna para dizer que está aqui para tratar de um assunto que já foi tratado anteriormente e que já está resolvido. Disse que tentaram
uma série de alternativas e que tudo levava fechamento da escola, que isso foi discutido algumas vezes, mas nem uma decisão a respeito foi tomada,
que pode ser que esse boato tenha partido mesmo lá de dentro da Secretaria de Educação, mas ele, oficialmente nunca manifestou a respeito dessa
decisão e que o que tem a dizer é que a escola não vai fechar. Que so ontem teve conhecimento do movimento pelo não fechamento da escola, que
então ligou para a Rônea, diretora da Escola e perguntou a respeito, e ela confirmou. Ele então informou a ela que isso nunca foi decidido, e que a
escola não ia fechar. Falou ainda que a opção mais viável no momento é a volta do CEI-II para o local onde funciona atualmente o CRAS e espera
que o problema seja resolvido. O vereador Victor Hugo Martins Tavares falou que ele e a Ivone, na campanha para Prefeito, percorriam as ruas,
chamando o povo para fazer a mudança, mal não sabiam que esse Prefeito é um “Pirracento” de marca maior. Disse que quando o Bento veio aqui,
assim que ele saiu, cada vereador já começou a tomar as providências para tentar resolver o problema, começou a trabalhar em cima do que foi
falado por ele, é que as vezes parece que o vereador não trabalha, não faz nada. Falou que se tem dinheiro no Legislativo, é porque a Câmara
Municipal economiza. O máximo que os vereadores podem fazer é isso, economizar e pedir, indicar e fiscalizar, mas o que puder fazer vão fazer.
Os vereadores cansam de bater na porta do Prefeito mas ele prefere perder recursos já conseguidos por pirraça. Tudo que a Câmara faz ele veta, mas
em contrapartida todos vetos são derrubados, ele veta e a Câmara derruba. O vereador Vicente de Paulo Coleta falou que esse assunto já é recorrente
e ele acompanha a estadia do CEI-II na Escola Melo Viana desde a gestão passada. É um assunto que se arrasta e ele como Presidente da Comissão
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Permanente de Educação, juntamente com o vereador Wilson Dornelas procuraram a Superintendência Regional de Ensino e pediram que cedessem
a Escola Padre César para funcionar o CEI-II, mas eles não só negaram como afirmaram que não renovariam o empréstimo do Melo Viana. Disse
que acha que o ensino infantil de Monte Carmelo via melhorar muito nos próximos anos porque vai ter uma estrutura melhor, profissionais de
qualidade e o importante apoio dos pais. Falou também que o dinheiro que a Câmara economiza ele já foi reivindicado pela Saúde, Educação, Asilo
e outros, mas a Câmara Municipal não tem como determinar onde vai ser aplicado esse dinheiro. Falou que foi solicitado uma reunião com o
Secretário Municipal de Educação para falar de vários assuntos, entre eles a questão do sexto horário e do CEI-II. O vereador Amir Campos FerreiraBatata falou que o Prefeito Municipal o convidou para ser líder dele na Câmara, mas ele é vereador já há quatro mandatos e sempre esteve ao lado
do povo e por isso o fato de ser líder do Prefeito quer dizer que vai apoiar o que estiver errado, e se tiver ele será o primeiro a manifestar em contrário.
Falou que parece que em algumas áreas da Administração, tem alguém querendo prejudicar o governo e que ficou feliz em ouvir o Secretário Bento
dizer que não vai fechar a escola. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que quem casa com a viúva assume os filhos. Esse governo criticava
tudo que era feito e tudo da Administração passada era errado, pois bem, eles entraram e estão fazendo muito pior e não é por falta de dinheiro,
apesar de falarem que é, pois de janeiro a julho já entrou nos cofres do Municipio 54 milhões de reais, então, dinheiro tem. Citou os problemas
ocorridos na Administração no ano de 2013, problemas com as licitações, inclusive com prisões de pessoas do governo. Disse que se tem gente
atrapalhando o governo, o culpado é ele, Prefeito. Disse que criticou no ano passado a criação de novas secretarias e agora, de tanto apanhar por
isso, resolveu acabar com as secretarias criadas. Parabenizou ao Bento por trazer solução para o problema do CEI-II mas que fica com medo, pois a
tal “licitação” sempre é alegada como motivo de entraves, mas eles tem 5 meses para fazer isso até a entrada das aulas no ano de 2015. Sugeriu a
formação de uma comissão para juntamente com o Bento, solucionar esses problemas. O secretário Bento de Souza Borges falou que o cargo de
Secretário é mesmo um para raio e ele não foge da raia, das responsabilidades e procura resolver os problemas que são de sua competência, da
melhor maneira possível, que a Secretaria de Educação faz parte de uma engrenagem do governo e que se outros dentes desta engrenagem não
funcionar não tem como resolver, mas que em 2015 terão uma nova escola novinha. Disse que ele tem 25 anos de magistério, com a formação de
professoras e que mais de professoras passaram em sua sala de aula em Monte Carmelo. Disse que conta sempre com o apoio dos vereadores. O
Presidente Gideon Pena Rocha agradeceu ao Secretário Bento, parabenizou pela suas explicações e pela decisão de não fechar a escola. Passou-se
então à Ordem do Dia. Continuam na Casa os Projetos 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. Projeto de Lei
n° 3.207/2013, do vereador Gideon Pena Rocha, que cria no Municipio de Monte Carmelo o Programa de Reciclagem de resíduos de podas de
árvores e dá outras providências. Projeto de Lei n° 3.388/2014 – do Executivo, que Autoriza a abertura de crédito especial na forma que especifica
e dá outras providências, projeto aprovado em 1° e 2° turnos por unanimidade. Projeto de Lei n° 3.390/2014, do Executivo que Autoriza o Poder
Executivo Municipal a readequar o orçamento da Câmara Municipal de Monte Carmelo e abrir crédito suplementar ao Município para o exercício
financeiro de 2014 e dá outras providências. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que não concorda com o que foi informado no projeto,
que quer negociar com o Executivo onde será aplicado o dinheiro, em algum lugar que eles indicarem. O vereador Victor Hugo Martins Tavares
disse que pode mandar a indicação de aplicação de 100% da receita na educação que ele, o Prefeito, não vai cumprir, ele prefere gastar mais de um
milhão e meio com o Gilmar Machado e a AMVAP e 150 mil reais com exposição. O vereador Jesus Francisco Alves disse que é a favor do Projeto
para evitar prejuízo ao Legislativo e problemas com o TCE-MG. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues disse que não concorda porque o que está
informado é aumento de verba para despesas com pessoal. O vereador Vicente de Paulo Coleta acha que está havendo um engano, porque esse
dinheiro em concreto não existe é apenas uma dotação, uma rubrica. O vereador Victor Hugo MartinS Tavares falou que abre um precedente terrível
nesta Casa essa questão da devolução do dinheiro, e futuramente pode haver a CPI do Troco e que se o projeto não for aprovado pode gerar um
colapso. Os vereadores, pela maioria, aprovaram que o projeto tramitasse nesta reunião sendo contra apenas o vereador Wilson Dornelas Rodrigues,
que disse que está tudo errado, que não vai haver colapso nenhum, que os servidores irão receber o 13° normalmente, mas que não comissão ele é
favorável a tramitação. Colocado em votação o projeto foi aprovado por maioria (7x1), votando contra o vereador Wilson Dornelas Rodrigues. O
Projeto de Oleio n° 3.389/2014, do Municipio, que altera a Lei 1.129 de 05 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Estrutura Orgânica da
Administração Pública do Poder Executivo do Municipio de Monte Carmelo e dá outras providencias, encaminhado às comissões.; Moção de Pesar
n° 022/2014, do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, em razão do falecimento de Marilda Rosa de Jesus, aprovada. O vereador Wilson Dornelas
Rodrigues pediu para constar da ata que votou contra o projeto de lei n° 3.388/2014, do Executivo, que autoriza o poder Executivo Municipal a
readequar o orçamento da Câmara Municipal de Monte Carmelo e abrir crédito suplementar ao município para o exercício financeiro de 2014, ou
seja, está passando o orçamento da Câmara Municipal do ano de 2014, de 4.440.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil reais) para
3.786.000,00 (três milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais, pois, em sua visaõ o Legislativo tem que mostrar que está ao lado dos menos
favorecidos e não atender ao Prefeito em detrimento de um povo que sofre, como na saúde. Onde a cirurgia esta sendo cancelada por falta de repasse
de dinheiro, exames que demora uma eternidade para serem feitos e também o caso do CEI-II José Gonçalves de Souza que funciona na escola
estadual Melo Viana e conforme uso da tribuna no dia de hoje pelas professoras do Municipio de Monte Carmelo, Ivone Alves e Fabricia Gizelda,
onde demonstraram a preocupação de toda a comunidade escolar do município, pois estão querendo fechar esta escola., conforme as mesmas
posicionaram, mas que se os vereadores quisessem poderia posicionar contra este projeto e exigir do Prefeito para que esta abertura de crédito
suplementar no valor de R$654.000,00 – seiscentos e cinquenta e quatro mil reais, fosse para a saúde ou para a Educação, pois autorizar o Prefeito
abrir crédito neste valor para gasto com pessoal ao seu bel prazer, se ao menos fosse para reajuste salarial dos funcionários municipais seria ótimo e
apesar de ser voto vencido, votando somente o vereador Wilson Dornelas contra este projeto, pois sempre colocou realmente o povo de Monte
Carmelo e principalmente os mais necessitados em Primeiro lugar. Também em questão do fechamento do CEI-II que hoje funciona na escola
estadual Melo Viana, cobrou do Secretário da Educação Professor Bento, para agilizar a reforma do CATRU, para onde irá o CEI-II, pois tem 5
meses para fazer as reformas e não deixar para última hora, vindo alegar que não ficou pronto, devido a problemas de Licitação, pois em 5 meses,
dá para fazer licitação à vontade. Comentou também sobre o Projeto do Executivo de n° 3.389/2014 que quer acabar com as Secretarias de
Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de Trânsito e Transporte e Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo,
comentou que votou contra o projeto de lei n° 1.129/2013, de 05 de dezembro de 2013,que criou a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e
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Secretaria de Trânsito e Transporte, justificando, na época da votação do projeto, que não precisava criar mais secretarias, mantivesse somente a
estrutura existente, pois era mas despesas para o povo, sem retorno de um serviço de qualidade. Portanto hoje é somente a favor de extinguir estas
secretarias que forma criadas e, 2013, sem necessidades, somente para atender os compromissos políticos do atual prefeito e seriam usadas para
cabides de empregos. Portanto é contra acabar com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, pois através do esporte as crianças e pessoas
tem um desenvolvimento físico e psicológico mais eficiente e também com certeza prejudicaria as escolinhas do município e também as ginásticas
nas praças. 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 16 de Setembro de 2014.
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