076/2014 – 13/01/2014

PORTARIA DE Nº 021 /2014, DE 13 DE JANEIRO DE 2014.

FAZ NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO DE SERVIDOR PARA CARGO COMISSIONADO QUE
MENCIONA
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas em lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, CLÍCIA HONORATO PINTO, RG-MG -10.602.770 E CPF 038.152.316-04, para substituir o
servidor DEYVID JUNIO DA SILVA, RG-MG-11.501.645, no exercício do cargo Comissionado de
SUPERVISOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO – Símbolo CM-C05, Nível V, Padrão 1, na Câmara Municipal de
Monte Carmelo, no período de 09/01/2014 a 18/01/2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Monte Carmelo, 13 de Março de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

Ata da 1ª. Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos dez dias
do mês de Janeiro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis 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 extraordinária para a apreciação do pedido de licença requerida pelo
vereador Valdelei José de Oliveira. Após a execução do hino nacional brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a
chamada dos vereadores e estando ausente apenas o vereador Valdelei José de Oliveira, foi dispensada a leitura da ata
da reunião anterior e feito a abertura da reunião pelo Presidente que falou o motivo da reunião e foi solicitado ao
Plenário a permissão para que a comissão permanente de legislação, justiça e redação, constituída na Sessão
Legislativa de 2013 fosse mantida unicamente para essa reunião extraordinária, pelo motivo de ainda não ter havido
uma reunião para a formação atual da mesma, o que foi autorizado. Foi então lido o parecer da Comissão permanente
de Legislação, justiça e redação, composta pelos vereadores Victor Hugo Martins Tavares, Amir Campos FerreiraBatata e Vicente de Paulo Coleta, com o seguinte teor: “Em atendimento ao que determina o § 3°, inciso V, do Art.
79, do Regimento Interno da Câmara Municipal, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, a respeito
do pedido de licença para tratar de interesse particular, sem vencimentos, após reunião e discussão sobre o assunto,
resolveram emitir parecer contrário ao pedido de licença, pela pouca fundamentação em seu pedido e entendem que
o mesmo deveria ter elucidado de forma mais transparente, a motivação do pedido. É o parecer”; sendo, portanto,
contrário ao pedido do vereador Valdelei José de Oliveira, que foi aprovado pelo Plenário. Na oportunidade falaram
os vereadores Wilson Dornelas Rodrigues, Victor Hugo Martins Tavares, Vicente de Paulo Coleta e Amir Campos
Ferreira. Antes de colocar em votação o pedido o vereador Wilson Dornelas Rodrigues explicou a votação, dizendo
que quem votasse sim para o parecer da comissão estaria votando não, para o pedido de licença do vereador Valdelei
José de Oliveira. Colocado em votação nominal e nos termos do artigo 93, § 1° do Regimento Interno da Casa,
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obtendo o seguinte resultado: Votaram não ao pedido de licença do vereador Valdelei José de Oliveira os vereadores
Amir Campos Ferreira-Batata; Gideon Pena Rocha; Glacir Dall Agnol – Tire; Jesus Francisco Alves; Sebastião
Martins Caetano Neto-Lula Bala; Vicente de Paulo Coleta; Victor Hugo Martins Tavares e Wilson Dornelas
Rodrigues, portanto, rejeitado por unanimidade o pedido de licença por cento e vinte dias, do vereador Valdelei José
de Oliveira. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a mesma. Eu, Vicente de Paulo Coleta, Secretário, lavrei a presente ata em 10 de Janeiro de 2014.
OBS: Em tempo. O vereador Gideon Pena Rocha, pede para ser retificado e que considera-se suprimido da ata de
posse do dia 1° de janeiro de 2014, o termo “esse ato deles é muito covarde”, pelo que pede desculpas.
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