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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 COMPLEMENTÁRIAS
EM BRANCO
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
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 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos onze dias do mês de Março 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 feito a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Foi feito então a chamada dos vereadores, e
estando todos presentes o Presidente declarou aberta a reunião, determinando a leitura das correspondências recebidas. Em seguida passou-se ao
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Grande Expediente, ocasião em que foi indicado pelo Presidente, após consulta aos vereadores, os nomes dos vereadores Victor Hugo Martins
Tavares, como titular e do vereador Vicente de Paulo Coleta, com suplente da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Em sequência foi
exposto pelo Presidente que não havia projetos em pauta, devido ao fato de os mesmo ainda não haver recebido os pareceres das Comissões
Permanentes respectivas. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou então que apesar do Presidente ter o poder de direção da Camara
Municipal, não concorda com o fato dele querer impor que os projetos só entrarem na pauta se tiverem pareceres escritos das comissões, e que os
projetos podem sim receber pareceres até mesmo na ora da discussão, verbais até, e não é por uma simples vontade do Presidente que não irão
votar os projetos, disse que o Plenário é soberano e é quem decide o que vai e o que não vai votar, falou que se a maioria apoia essa atitude, ele
não apoia, pois a Mesa Diretora não tem todo esse poder. O vereador Amir Campos Ferreira-Batata, falou que os projetos que estão na casa, até
mesmo com pareceres jurídicos, podem ser votados sim. O vereador Victor Hugo Martins Tavares disse que está indignado com as decisões
tomadas pelo Presidente, sem discussão com os vereadores, que é favorável à flexibilidade, o atendimento às peculiaridades e problemas de cada
vereador e não é por simples ofício que isso poderá mudar uma coisa que já é feita há décadas. Disse que é fácil dizer que não tem projeto porque
não foi emitido pareceres das comissões, manifestar na rádio, na televisão, dizer que fez ofício aos vereadores e que eles é que não querem
trabalhar. Disse que o Presidente não deveria ter falado na rádio que iria abrir uma CPI, pedir Impeachment do Prefeito, sem consultar os colegas
vereadores, mesmo ele sabendo que essa é uma Administração depravada, por um administrador municipal louco, psicopata, principalmente agora
que ficou sabendo que ele colocou no setor de IPTU a esposa de uma pessoa totalmente sem idoneidade. Disse que a fala do Presidente nos meios
de comunicação expôs os vereadores e a Câmara Municipal, pois ela fala em nome do Legislativo, que é a mesma coisa feita pelo Prefeito que foi
na Rádio também e disse que essa Câmara não tem moral para cassá-lo. Disse que é necessário chamar os vereadores para discutir, antes de tomar
as decisões. O vereador Vicente de Paulo Coleta disse que para dar sequência nos trabalho é necessário resolver a questão das comissões, pois tem
uma Comissão, de Saúde, que ainda não foi formada. O vereador Jesus Francisco Alves disse que o vereador Victor Hugo Martins Tavares falou
que tem o tempo todo pata a política, que gosta de fazer isso, mas ele não tem essa disponibilidade, não esse tempo disponível e acha que os
projetos dever ser colocados em votação. O Presidente Gideon Pena Rocha falou que nunca impôs nada e que não tem esse poder que foi falado,
que pode errar sim, como qualquer outra pessoa. Que tentou, até mesmo a pedido de alguns vereadores, que quem fosse das comissões, reunissem
para dar os pareceres por escrito nos projetos. Que fez um ofício aos vereadores para dar conhecimento aos mesmos, pois isso é que fala o
Regimento Interno. Falou que não fez nada para aparecer, perguntou quantas vezes nesta Casa já pediram CPI, já falaram em cassação? Que acha
que é uma brincadeira ter que pedir benção a todo mundo para qualquer coisa que for fazer ou falar. Disse que foi perguntado se havia
possibilidade de haver uma CPI e ele respondeu que sim, no programa de rádio, mas que não vai agir sem documentos. Que no ofício apenas
pediu, educadamente, para que oferecessem seus pareceres nos projetos de lei, que pode ter errado em alguma coisa, mas sem saber que era errado,
sem maldade. Falou que se essa for a vontade dos vereadores que sejam votados os projetos sem os pareceres por escrito, apenas verbais. O
vereador Wilson Dornelas falou que o equilíbrio é a maior virtude do homem público, já propôs que antes de cada reunião, que discutam os
projetos. Falou que, quanto à CPI, não foi bem isso que o Presidente falou, ele disse que viu no Facebook e que deixou a entender que ele falava
em nome do Legislativo. Disse que cada um tem de fazer o seu trabalho, mas a função do Presidente é apenas aparar arestas, e que é difícil mesmo
ter um quadro na parede. Disse que é a favor de votar os projetos, principalmente aqueles que beneficiam entidades assistenciais. O vereador
Victor Hugo Martins Tavares falou que acabou de falar que o Presidente foi infeliz na sua fala na rádio, e que foi infeliz em publicar uma pauta
dizendo que não tem projeto porque os vereadores não deram parecer nos mesmos. Disse que não concorda com a forma com que ele tem
manifestado e que não tem ninguém atacando ele, o Presidente. O Presidente Gideon Pena Rocha falou que, quanto ao seu trabalho já está parado
porque os próprios amigos estão questionando. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que, quanto a formação das comissões não há dúvida
nenhuma e está lavrado em ata a formação das mesmas. Em sequência passou-se à Ordem do Dia com o Projeto de Lei n° 3.316/2014, do
Executivo, que autoriza o Municipio de Monte Carmelo a celebrar convênio com o Centro de Assistência Djalma Teodoro da Silva e dá outras
providências, projeto aprovado em 1° e 2° turnos por unanimidade. Projeto de lei n° 3.317/2014, também do Executivo que autoriza o Municipio
de Monte Carmelo a celebrar convênio com a Associação da Banda Carmelitana Ederval Coelho Chaves e dá outras providências, projeto
aprovado em 1° e 2° turnos, por unanimidade. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues pediu para constar da ata que a repeito do asfaltamento do
trecho Monte Carmelo a Chapada de Minas, passando por São Félix, foi um trabalho político que começou no ano de 2009, onde os vereadores
Wilson Dornelas Rodrigues, Jesus Francisco Alves; Carlos da Saúde; Carlos Enfermeiro; Régio Paranhos Cardoso de Kleiber Paulo Mundim
Côrtes, tiveram, no início de 2009 uma audiência com o Governador em exercício Antônio Anastasia, juntamente com o deputado estadual Luiz
Humberto e o Prefeito Saulo Faleiros, solicitando a inclusão deste trecho para asfaltamento pelo Estado e também que fosse feito o projeto para o
devido asfaltamento, pois até aquela data, nunca foi feito o projeto da estrada para asfaltar. Continuando este trabalho, em Junho de 2009,
novamente os vereadores Wilson Dornelas, Carlos Alves, Régio Paranhos, Carlos Enfermeiro e Jesus Francisco estiveram, juntamente com o
Prefeito Saulo Cardoso e o deputado Luiz Humberto, no lançamento, em Belo Horizonte, no palácio Tiradentes, do lançamento do Projeto
“Caminhos de Minas” onde foi incluído para asfaltamento o trecho Monte Carmelo a Chapada de Minas e desde então estes parlamentares tem
trabalhado e cobrado de deputado Luiz Humberto a execução deste projeto e no dia 13;03.2014, será aberto o Edital para a licitação deste trecho
do asfalto. Portanto, a obra será executada, pois já tem assegurado a verba no orçamento do Estado. Fica registrado este trabalho, para que
oportunistas, principalmente políticos, não apareçam dizendo que também trabalhou para esta obra, pois depois da onça morta todo mundo é
caçador. Também pediu para constar da ata que o deputado Leonídio Bouças trabalhou em prol do Município, junto com o Governo Federal, para
a liberação de um caminhão caçamba. Requerimentos 13/2014 e 14/2014, do vereador Vicente de Paulo Coleta, aprovados. Requerimentos
15/2014; 23/2014; 25/2014 e 26/2014, do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, aprovados; Requerimentos n°s 017/2014; 018/2014;
019/2014;020/2014; 021/2014 e 022/2014, do vereador Wilson Dornelas Rodrigues, também 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 11 de Março de 2014.

2 – DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
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EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014
Às 10:30 horas do dia 20 de março de 2014, após análise e julgamento das propostas conforme Processo Licitatório 006/2014, Pregão nº 006/2014,
certificando a inexistência de recurso, o pregoeiro DEYVID JUNIO DA SILVA, ADJUDICA à empresa a seguir relacionada, o item conforme
quadro resultado da adjudicação:
EMPRESA ADJUDICATÁRIA: MICHEL DE OLIVEIRA PEREIRA 05118737605
CNPJ: 13.758.614/0001-89
QNT.
ITEM
Valor Unitário
Valor Global
Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo
mão-de-obra com reposição de peças, de SISTEMA TELEFÔNICO
10 meses
R$ 399,00
R$ 3.999,00
COM: 1 CENTRAL MODELO CPC GRAFITE MARCA LEUCOTRON
EQUIPADA COM: 02 TRONCOS ANALÓGICOS, com 15 ramais.
PREÇO TOTAL NEGOCIADO:
R$ 3.999,00 (Trez mil novencentos e noventa e nove reais)
Monte Carmelo, 20 de março de 2014.
DEYVID JUNIO DA SILVA
Pregoeiro
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EM BRANCO

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE: (34)3842-1100 - RAMAL 207
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