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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 3.399 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014.
“INCLUI META E OBJETIVO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O ANO DE 2014, NO PLANO PLURIANUAL, E
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL DE NATUREZA ESPECIAL ATÉ A IMPORTÂNCIA DE R$ 7.979,30 (SETE MIL,
NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSORCIO
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA - CIDES
NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Povo do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2014, Lei Municipal nº 1088 de 09 de
julho de 2013, a seguinte Meta e Objetivo:
META: Participar do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES.
OBJETIVO: o desenvolvimento regional sustentável, nos entes federados consorciados, de ações e serviços na gestão e execução de políticas
públicas, observados os princípios constitucionais, inseridos no contexto da regionalização, da programação pactuada e integrada, da otimização dos
recursos e da priorização de utilização dos mesmos de acordo com a estratificação de riscos e as necessidades locais, visando suprir as demandas
represadas, bem como insuficiência ou ausência de oferta de serviços e/ou ações nas políticas públicas nos entes federados consorciados,
caracterizados como vazios deficitários, de acordo com o perfil sócio-demográfico.
Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir no Plano Plurianual 2014 a 2017, Lei Municipal n° 1136 de 20 de dezembro de 2013, a
seguinte Meta e Objetivo:
META: Participar do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES.
OBJETIVO: o desenvolvimento regional sustentável, nos entes federados consorciados, de ações e serviços na gestão e execução de políticas
públicas, observados os princípios constitucionais, inseridos no contexto da regionalização, da programação pactuada e integrada, da otimização dos
recursos e da priorização de utilização dos mesmos de acordo com a estratificação de riscos e as necessidades locais, visando suprir as demandas
represadas, bem como insuficiência ou ausência de oferta de serviços e/ou ações nas políticas públicas nos entes federados consorciados,
caracterizados como vazios deficitários, de acordo com o perfil sócio-demográfico.
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Art. 3º - 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$ 7.979,30 (sete mil novecentos e setenta e nove reais
e trinta centavos), visando à criação de novas dotações orçamentárias, para as despesas para participação do município no Consórcio Público
Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - CIDES, conforme segue abaixo:
Órgão
Unidade
Função de Governo
Sub-Função
Programa
Projeto/Atividades
Nat. de Despesa
Nat. de Despesa
Nat. de Despesa

02 – Município de Monte Carmelo
01 – Secretaria Municipal de Governo
04 – Administração
122 - Administração Geral
4001 – Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência
2.0138 – Consórcio Público - CIDES
3.1.71.70.00.00 – Rateio Pela
Fte Recursos:
Participação em Consórcio Público
R$ 2.808,72
100 Rec. Ordinários
3.3.71.70.00.00 – Rateio Pela
Fte Recursos:
Participação em Consórcio Público
R$ 4.691,82
100 Rec. Ordinários
4.4.71.70.00.00 – Rateio Pela
Fte Recursos:
Participação em Consórcio Público
R$ 478,76
100 Rec. Ordinários

TOTAL R$ 7.979,30
Art. 4º- 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:
Órgão
Unidade
Função de Governo
Sub-Função
Programa
Projeto/Atividades
Nat. de Despesa

02 – Município de Monte Carmelo
01 – Secretaria Municipal de Governo
04 – Administração
122 - Administração Geral
4001 – Governo para todos com responsabilidade,eficiência e transparência
2.0105 – Gestão das Ações da Secretaria de Governo
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços
Fte Recursos:
de Terceiros – Pessoas Jurídica
R$ 7.979,30
100 Rec. Ordinários
TOTAL

R$ 7.979,30

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 29 de outubro 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 31ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos vinte e um dias do mês de Outubro do ano
de dois mil e quatorzes, 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 foi aprovada, passando então à chamada dos vereadores, e estando todos presentes,
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o Presidente declarou aberta a reunião, determinando a leitura das correspondências recebidas. Dando inicio ao Grande Expediente, usou a tribuna
o Sr. Antônio Salvador de Souza, Coordenador Geral do SINSERP, que falou sobre o Projeto de Lei n° 3.391/2014, do Executivo, que cria o
Conselho de Ética Pública do Servidor Publico e dá outras providências. Antes, porém, o Presidente Gideon Pena Rocha disse que
independentemente de ele não votar ele é contra o projeto porque o municípios tem outras prioridades para tratar, como um plano de saúde para os
servidores municipais. Antônio Salvador falou que agradecia aos servidores e diretores da Câmara Municipal pois sempre foi muito bem atendido e
tratado bem aqui, ele e o pessoal do sindicato. Disse que não é contra o conselho de ética mas sim a maneira que está sendo feita, e deverá ser da
mesma maneira que as comissões que fazem no Executivo. Disse entender que não é necessário nenhum Conselho porque no Estatuto dos Servidores
Públicos de Monte Carmelo, nos artigos 206 a 249, já está estabelecido tudo que trata este projeto. Disse estranhar a composição deste conselho com
sete membros, todos indicados pelo Poder Executivo, ou seja, sob subordinação do Prefeito. Em seguida usou a tribuna o Assessor Juridico do
Sindicato dos servidores de Monte Carmelo e região o advogado Huender Franco Dias que reiterou que o Sindicato não é contra regulamentação
ética e sim pelo contrário, é a favor da ética mas o que estranhou é a forma que será montado com total autonomia do Prefeito que vai, por Decreto,
regulamentar o Conselho, ou seja, o Conselho vai ser na verdade montado por Decreto, a lei só está autorizando. Falou que todo o objeto do Conselho
está na Lei Orgânica Municipal e no Estatuto dos Servidores, citando que no artigo 178 estão todos os deveres dos servidores e no artigo 179 estão
as proibições, e que neste caso o Estatuto resolve os problemas, basta a Administração tive competência e vontade de resolver. Disse que os servidores
não foram chamados a dialogar em momento nenhum. Falou que essa Administração está difícil para os servidores, que já teve casos de assédio
moral e tem dois processos tramitando contra o município, e que o descaso é tanto que tem seis meses e nenhum advogado do município ainda falou
no processo para contestar. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que já está pacificado que a maioria dos vereadores não concordam com o
projeto porque já está tudo no Estatuto. Que o exemplo tem de começar de cima e pediu para o projeto ser votado nesta reunião. O vereador Vicente
de Paulo Coleta falou que tiveram uma reunião com o Toninho e ficou claro que se fosse votado agora o projeto seria rejeitado, mas que o Executivo
sinalizou com a possibilidade de modificação do projeto. Citou que a Câmara está sempre aberta ao diálogo e citou o caso da carga horária dos
professores. Disse que se o prefeito mandar um projeto substitutivo poderá ser mais fácil ser aprovado. Disse que a composição do Conselho deve
ser reavaliada para poder ajudar e não causar terror. O vereador Victor Hugo Martins Tavares falou que vai oficiar ao Executivo para saber qual a
necessidade deste Conselho. O vereador Amir Campos Ferreira-Batata pediu para deixar o projeto para ser votado em outra reunião e aguardar um
projeto substitutivo do Executivo. O vereador Victor Hugo Martins Tavares disse que neste primeiro momento fica claro a vontade deste parlamento
que é atender aos anseios dos servidores. Cumprimentou aos vereadores e lembrou da contundente vitória dos servidores na Camara, que voltou a
ter a possibilidade de transformar suas férias premio em dinheiro. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que se este Código é um pedido do
tribunal de contas, o Executivo não vai mudar a sua espinha dorsal, então deve ser votado hoje mesmo. Disse ainda que no caso do assedio moral
contra as professoras, a denuncia foi feita na câmara municipal mas o próprio Toninho pediu para não levar em frente para não prejudicar as
servidoras. Passou-se então à Ordem do Dia com o Projeto n° 3.391/2014 do Executivo que Cria o Conselho de Ética Pública do Servidor Público e
dá outras providências. Colocado em votação o projeto foi rejeitado por unanimidade em 1° e 2° turnos. Projeto de Lei n° 3.386/2014, do Executivo,
que dispõe sobre o alvará de funcionamento e dá outras providências, encaminhado às comissões; Projeto de Lei n° 3.392/2014, do Executivo, que
estima a receita e fixa as despesas do Município de Monte Carmelo para o Exercício de 2015, na forma que especifica e dá outras providências,
encaminhado às comissões; ; Projeto de Lei n° 3.385/2014, do Executivo, que institui a nota fiscal de serviços eletrônica no município, aprovado
por unanimidade em 1° e 2° turnos. Projeto de Lei n° 3.394/2014, do Executivo que autoriza o município a desafetar área que menciona e dá outras
providências. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que foi no local e uma moradora falou que não concordava por mudaram o local duas
vezes e neste de agora vai atrapalhar a visão dela da praça, mas que os demais moradores não se manifestaram e levando se em conta que que a
unidade de saúde vai beneficiar a toda coletividade não se opõe ao projeto. O vereador Victor Hugo Martins Tavares pediu para deixar constato na
ata a sua abstenção de voto pelo fato da unidade de saúde ser construída naquele local e entende que deveria ser na Vila Nova ou Santa Rita, bairro
muito maiores e com maiores necessidades deste serviço. Disse que deveria ser ouvido o povo antes de constuir. O vereador Vicente de Paulo Coleta
falou que o pessoal da saúde explicou que a única área que comportava essa unidade de saúde é aquela no Bairro Jardim Zenit. O vereador Wilson
Dornelas Rodrigues falou que precisa e agilizar a entrega ao publico das unidades de saúde do Bairro Vila Nova e Santa Rita, pois tem dois anos
que estão reformando e até hoje nada de ficar pronta e o mesmo caso, em Gonçalves. O vereador Batata falou que no caso de Gonçalves só veio
verba para a reforma e não para ampliação, que os vereadores precisam ir atrás desses deputados que tiveram votos aqui para liberarem dinheiro
para as obras em nosso município. Colocado em votação o Projeto de Lei n° 3.394/2014, foi aprovado por unanimidade dos votantes, tendo uma
abstenção do vereador Victor Hugo Martins Tavares. Projeto de Lei n° 3.397/2014, de autoria do vereador Victor Hugo Martins Tavares, que inclui
dispositivos na Lei 1.196 de 18/08/2014, projeto aprovado por unanimidade em 1° e 2° turnos. Na oportunidade o vereador Amir Campos Ferreira
falou que não adianta dinheiro se não tiver gente para trabalhar na segurança publica e que precisa cobra do comando da policia um efetivo maior
para nossa cidade. Projeto de lei n° 3.398/2014, do Executivo, que dispõe sobre alterações nos dispositivos das leis 1.134 de 19 de dezembro de
2013; 820, de 25 de setembro de 2009 e 846, de 28 de dezembro de 2009 e dá outras providências. Na oportunidade a Sra. Idalina Maria Auxiliadora
Mendes Veloso, secretária municipal de Fazenda, explicou o projeto aos vereadores. Colocado em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade
em 1° e 2° turnos. Requerimento n° 123/2014, do vereador Vicente de Paulo Coleta, assinado por demais vereadores, aprovado. Antes do
encerramento o Presidente Gideon Pena Rocha, avisou que, em razão do recesso do dia do servidor público, a reunião de terça feira próxima será
antecipada para sexta-feira, dia 24/10/2014, as 17 horas. 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 21 de Outubro de 2014.
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