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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 COMPLEMENTAR
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3.315/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
FAZ ALTERAÇÕES NO ARTIGO 91 DA 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 APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 91 da Lei Complementar n° 1.223/1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 91 – Os estabelecimentos comerciais, bares e similares poderão ocupar com mesas e cadeiras, parte do passeio ou calçada, desde que
observados o requisitos estabelecidos nesta Lei.”
Art. 2° - O § 4° do artigo 91, passa a vigorar com a seguinte redação?
“ § 4° - Independentemente do uso do afastamento frontal, a colocação de mesa e cadeiras poderá ser feita na via pública, nos casos de feira
ou evento regularmente licenciado”.
Art. 3° - Fica acrescentado o § 5°, no artigo 91, com a seguinte redação?
“§ 5° - As mesas e cadeiras poderão ocupar parte do passeio ou calçada de terceiro, desde que não haja manifesta oposição do proprietário do
imóvel.”
Art. 4º - Fica acrescido o § 6° ao artigo 91, com a seguinte redação?
“§ 6° - A utilização de passeio ou calçada de praça pública não poderá obstar o trânsito de pedestres, observada a exigência do § 1° deste
artigo.”
Art. 5° - Fica renumerado o § 4° da Lei original, passando a ser o § 7°, do artigo 91 da presente lei.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 25 de Fevereiro de 2014.
WILSON DORNELAS RODRIGUES
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
R E Q U E R I M E N T O Nº 016/2014, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal que seja informado a esta Câmara Municipal, quando foi
realizado, quem participou, qual foi o licitante vencedor e o valor da proposta vencedora, para realização do carnaval de 2014, em Monte Carmelo.
Monte Carmelo, 24 de Fevereiro de 2014.
GIDEON PENA ROCHA - VEREADOR
R E Q U E R I M E N T O Nº 017/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal que seja feito um terreiro de café para a Sra. Maria Lúcia
Mundim, da Fazenda Gonçalves, vizinha da Sra. Helena Ricci, telefone de contato: 34.9802.0588, o qual será gasto em torno de meio dia de
serviço.
JUSTIFICATIVA
Como o proprietário não tem a patrola para fazer este serviço é é um pequeno produtor rural, baseado na agricultura familiar, necessita deste
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serviço por parte do município de Monte Carmelo, através da Secretaria da Agricultura.
Monte Carmelo, 25 de Fevereiro de 2014.
WILSON DORNELAS RODRIGUES - VEREADOR
R E Q U E R I M E N T O Nº 018/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal que seja colocado posteamento de iluminação pública dupla,
na Av. Brasil Norte, do número 130 até o n° 378, pois neste trecho não tem iluminação dos dois lados da Avenida, sendo o local escuro, o que
compromete a segurança dos moradores da referida avenida, custo a ser pago com o dinheiro arrecadado mensalmente dos contribuintes nas contas
de energia e transferidos para o município de Monte Carmelo. Pedido já feito em 28/05/2013, através do Requerimento 095/2013.
Monte Carmelo, 25 de Fevereiro de 2014.
WILSON DORNELAS RODRIGUES - VEREADOR
R E Q U E R I M E N T O Nº 019/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal que seja feito duas lombadas (quebra-molas) na Rua Silvio
Braga de Araújo, na altura do n° 420, no Bairro Batuque 2, conforme abaixo assinado em anexo.
JUSTIFICATIVA
É uma reivindicação dos moradores do bairro, conforme abaixo-assinado em anexo, devido ao fato de tráfego intenso no local e a grande
velocidade que transitam os veículos no local, colocando em risco a integridade física dos moradores.
Monte Carmelo, 25 de Fevereiro de 2014.
WILSON DORNELAS RODRIGUES - VEREADOR
R E Q U E R I M E N T O Nº 020/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal que seja enviado à Câmara Municipal de Monte Carmelo,
projeto de lei de autoria do Executivo, concedendo Bolsas para os alunos carentes da FUCAMP-Fundação Carmelitana Mário Palmério, pois já foi
aprovado no orçamento o valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) e sempre o Municipio de Monte Carmelo, nos últimos anos, tem
enviado este projeto de concessão de bolsas aos alunos carentes que estudam na FUCAMP. Somente no ano de 2013, que o referido projeto não
foi enviado, apesar de ter a dotação orçamentária no referido orçamento.
JUSTIFICATIVA
Este projeto de lei de concessão de bolsas, irá beneficiar alunos carentes de Monte Carmelo, que estudam na instituição.
Monte Carmelo, 25 de Fevereiro de 2014.
WILSON DORNELAS RODRIGUES - VEREADOR
R E Q U E R I M E N T O Nº 021/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal ue seja feito projeto para a interligação da Rua São Sebastião,
no Bairro Lagoinha, à Rua Dois, também no referido Bairro Lagoinha.
JUSTIFICATIVA
Esta é uma antiga reivindicação dos moradores do Bairro Lagoinha e também já foi feita parte da dotação orçamentária no Orçamento Aprovado
para 2014.
Monte Carmelo, 25 de Fevereiro de 2014.
WILSON DORNELAS RODRIGUES - VEREADOR
R E Q U E R I M E N T O Nº 022/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal que seja novamente efetivado convênio com a Empresa
Junior de alunos que estudam na FUCAMP-Fundação Carmelitana Mário Palmério.
JUSTIFICATIVA
A Prefeitura de Monte Carmelo, sempre foi parceira com esta Empresa Junior, contratando dentro da necessidade, alunos que estudam, para
prestar serviços ao Municipio de Monte Carmelo, com qualidade e baixo custo, para os cofres municipais, atendendo a demanda crescente dos
serviços prestados à população.
Monte Carmelo, 25 de Fevereiro de 2014.
WILSON DORNELAS RODRIGUES – VEREADOR
R E Q U E R I M E N T O Nº 23/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal, que até a posse do médicos do PROVAB que trabalharão na
comunidade de Celso Bueno, seja disponibilizado um médico para atender em Celso Bueno em pelo menos dois dias da semana.
Atualmente apenas um médico pediatra atende as crianças da comunidade uma vez por semana, as demais especialidades e os adultos não recebem
atendimento o que prejudica a população da comunidade que é obrigada a se deslocar até Monte Carmelo para receber o atendimento médico.
Monte Carmelo, 25 de fevereiro de 2014.
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA” - VEREADOR

1.8– INDICAÇÕES
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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
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 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano
de dois mil e quatorze, ás dezenove 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 dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Foi feito então a chamada dos vereadores, e estando
ausente apenas o vereador Sebastião Martins Caetano Neto – Lula Bala, o Presidente declarou aberta a reunião, determinando a leitura das
correspondências recebidas. Em seguida passou-se ao Grande Expediente, onde usou a palavra o Sr. Shirlan José Mendes, que falou a respeito de
um pedido que ele protocolou na Prefeitura Municipal e no Ministério Público de Monte Carmelo, solicitando o cancelamento do carnaval neste
ano de 2014, disse que com isso não busca glória nenhuma, que não quer cargo na Prefeitura, mas acha que a cidade tem outras prioridades neste
momento ao invés de carnaval, disse que festa se faz em casa quando está tudo bem, quando há algo para comemorar e o momento não é de
comemoração pois Monte Carmelo está passando por um momento grave de segurança e outros problemas. Pediu apoio dos vereadores neste seu
pleito. O Presidente Gideon Pena Rocha se manifestou que está junto com ele nesta iniciativa. Shirlan sugeriu que um outro evento fosse realizado
posteriormente, e poderia ser inclusive me Celso Bueno, onde quase não se realiza nada pelo município. O vereador Victor Hugo Martins Tavares
cumprimentou o Shirlan pela iniciativa, pela coragem. Disse que o Prefeito falou na televisão que para resolver o problema da saúde em Monte
Carmelo precisava contratar apenas um médico. Falou também que Monte Carmelo conta com uma média de apenas seis policiais nas ruas e ao
contrário do que o prefeito falou na rádio, carnaval não faz o povo esquecer os problemas existentes no município. O vereador Amir Campos
Ferreira-Batata, agradeceu ao Shirlan pela lembrança de Celso Bueno, disse que ão é vereador de Celso Bueno, é vereador de Monte Carmelo em
geral, mas reside em Celso Bueno, e o Prefeito realmente não se lembra muito de lá. Disse que acha engraçado dizer que falta dinheiro, quando as
vezes um serviço a ser feito não fica nem em cinco mil reais. Falou que em Celso Bueno não tem médico há muito tempo e falta vários outros
serviços essenciais. Em sequência falou o comerciante Carlos Antônio Davi, que cumprimentou a todos e disse que em 1996 houve um
movimento pelo fechamento do comércio em nossa cidade, mas não atingiu a uma população de comerciantes como essa de agora, e naquela
época não teve como fechar o comércio. Falou que os comércios, em sua maioria, se comprometeu agora a fechar aos sábados às 13:00 horas. Que
precisa da lei, para fechar legalmente, mas que fechado já estão desde o dia oito de fevereiro. Falou que os comerciantes que fizeram o
compromisso de fechar, devem honrar este compromisso, e que alguns segmentos da comércio vão continuar abertos. Disse que aquele que
assinou e não cumprir, será uma deslealdade com a classe. Pediu aos vereadores que dessem seu apoio e que votassem a favor da lei para o
fechamento do comércio, mas que independentemente do resultado dessa votação, eles vão continuar a fechar aos sábados as 13:00 horas. Em
seguida falou falou a senhora Vera Lúcia Bernardes Davi e disse que a batalha pelo fechamento é uma batalha pela dignidade, pois irão obrigar os
empregadores a sair da ilegalidade, no tocante ao regime trabalhista e jornada de trabalho. Em seguida a Sra. Poliana, também comerciante, falou
que esse projeto já deveria ter acontecido a muito tempo. Explicou as exceções que terá no projeto, pois alguns segmentos do comércio precisam
ficar abertos, mas a maioria vai fechar. Também falou a Sra. Ana Alice que disse que será um tempo a mais para que possa cuidar da casa, da
família, da faculdade, enfim descansar um pouco. Em sequência o Sr. Fernando falou que trabalhou por muito tempo em uma das maiores
empresas de Monte Carmelo e hoje tem a sua própria empresa e conhece assim, os dois lados e é a favor do fechamento, pois irá sobrar mais
tempo para os empregados, para as famílias destes e também dos empregadores. Pediu o voto favorável dos vereadores. Disse que noventa por
cento dos comerciantes está a favor do fechamento e cem por cento dos trabalhadores também é a favor de fechar. É agora ou nunca. Outras
pessoas também falaram a respeito do assunto, pedindo apoio para o fechamento do comércio. Disse que as cidades vizinhas todas fecham o
comércio aos sábados. Seguindo-se falou o Sr. Alves, representante da Rede Eletrosom, que cumprimentou aos vereadores e ao público presente,
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Falou que não é contra nem a favor do fechamento do comércio, que é a favor da lei. Disse que em Monte Carmelo o melhor dia para o comércio é
o sábado e que o melhor horário é o final do expediente. Falou que quando a lei é feita, ela deve ser cumprida e então perguntou: E nas vésperas de
Natal, como irão fazer esse comércios, vão ficar fechados? Disse que as pessoas que não encontrarem lojas abertas aqui irão comprar me outras
cidades. Falou que, quanto a hora extra, é questão trabalhista, e quem anda em dia com as obrigações legais não tem nada a temer. Citou um
exemplo de uma cidade, Campos Altos, que fez uma lei para fechamento do comércio e quatro meses depois, já estão querendo mudar a lei e
voltar a abrir o comércio aos sábados. Disse que estão esquecendo de perguntar á população o que é o melhor para ela, mas que o que a Câmara
Municipal aprovar será cumprido por eles. Em sequência, passou-se à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei Complementar n° 3.307/2014, de
autoria dos vereadores Victor Hugo Martins Tavares e Gideon Pena Rocha, que faz alterações na Lei Complementar 1.223/1987 – Código de
Posturas de Monte Carmelo e dá outras providências. Foi então colocada uma Emenda, de autoria dos vereadores Amir Campos Ferreira-Batata e
Glacir Dall Agnol-Tire, que exclui as comunidades de Celso Bueno, Gonçalves e Buritis, da obrigação do fechamento. Colocado em votação, em
primeiro turno, projeto e Emenda foram aprovados por unanimidade em Primeiro Turno, devendo retornar à Casa para a votação do 2° e definitivo
turno. Projeto de Lei n° 3.312/2014, do Executivo, que altera os artigos 28 e 29 da Lei n° 848, de 28 de dezembro de 2009, relativos à jornada de
trabalho dos profissionais da Educação Básica e dá outras providências. Houve manifestação dos vereadores Vicente de Paulo Coleta e Wilson
Dornelas Rodrigues. Foram solicitados os pareceres verbais das comissões permanentes, que foram favoráveis. Colocado em discussão e votação o
projeto foi aprovado por unanimidade em 1° e 2° turnos. Projeto de Lei n° 3.309/2014, do Executivo, que cria 03 (três) cargos de provimento
efetivo denominado professor de educação básica II – Educação Física e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade, em 1° e 2°
turnos. Projeto de Lei n° 3.310/2014, do Poder Executivo, que autoriza o município de Monte Carmelo a celebrar convênio como Moncca –
Movimento Negro Cultural Carmelitano e dá outras providências. Foi pedido pareceres das comissões, e o vereador Victor Hugo Martins Tavares
falou que ele, como membro da comissão de Legislação, Justiça e redação, era contra, mas a Comissão, em sua maioria deu parecer favorável a
tramitação do projeto, solicitando o vereador, no entanto, que seja encaminhada depois para a Câmara as prestações de contas do convênio. As
demais comissões foram a favor do projeto. Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado em 1° e 2° turnos, por maioria (6x1), votando
contra o vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que justificou que se não tem dinheiro para a saúde, como vai gastar trezentos mil reais com
carnaval e disse que quer a prestação ode contas destes gastos. Projeto de Lei Substitutivo ao projeto de n° 3.305/2014, também do Executivo, que
autoriza o município de Monte Carmelo a celebrar convênio com a União Carmelitana de Esportes Especializados-UCEE e dá outras providências.
Na oportunidade o vereador Wilson Dornelas Rodrigues pediu que colocasse depois também no projeto a Associação dos Maratonistas. Falaram
ainda os vereadores Gideon Pena Rocha, que parabenizou a Secretaria de Esportes pelo trabalho que vem realizando e o vereador Victor Hugo
Martins Tavares solicitou ao Secretário Municipal de Esportes, Sr. Anderson Pires, que enviasse o calendário de reuniões da associação, o estatuto
e prestação de contas do convênio, para não ser preciso solicitar essa prestaçã ode contas por outras vias. O vereador Amir Campos Ferreira-Batata
falou que a quadra de esportes de Celso Bueno não está podendo ser utilizada devido a uma discordância entre a Secretaria Municipal de Esportes
e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e solicitou a regularização dessa situação para que fosse possível utilizar a quadra daquela
comunidade. Colocado o projeto em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade, em 1° e 2° turnos. Projeto de Lei n° 3.306/2014, de autoria
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Monte Carmelo, que altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.052/2013, de 11 de março de 2013, que
estabelece a estrutura administrativa e o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Monte Carmelo.As
comissões deram parecer favoráveis ao projeto de lei. Foi colocado uma Emenda pelo vereador Amir Campos Ferreira-Batata, alterando o artigo
42 da lei, passando a ter a seguinte redação: “O servidor nomeado para o exercício de cargo em comissão poderá optar pelo vencimento deste ou
pelo padrão de vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de 40% (quarenta por cento), vedada a acumulação de um com o outro”. Colocado em
discussão e votação, foi aprovada a emenda e em seguida o projeto com a emenda, em 1° e 2° turnos, por maioria (5x2), votando contra os
vereadores Jesus Francisco Alves e Wilson Dornelas Rodrigues. Indicação n° 001/2014, do vereador Vicente de Paulo Coleta, aprovada.
Requerimento de n° 012/2014, também do vereador Vicente de Paulo Coleta, aprovada. 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 18 de Fevereiro de 2014 .
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EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
PORTARIA DE Nº 033/2014, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.
CONCEDE QUINQUÊNIO AO SERVIDOR PAULO HUMBERTO XAVIER, OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE TÉCNICO DE
CONTABILIDADE, SÍMBOLO CM-TC, CLASSE V – PADRÃO 2°.
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o pagamento de QUINQUÊNIO ao Servidor PAULO HUMBERTO XAVIER, ocupante de cargo efetivo de Técnico de
Contabilidade, símbolo CM-TC e Classe V – Padrão 2°, nos termos do Art. 196, I, da Lei Orgânica Municipal, conforme contagem de tempo em
anexo, incluindo-o em seus vencimentos.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Monte Carmelo, 24 de Fevereiro de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO
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