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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
R E Q U E R I M E N T O Nº 051/2015, DE 15 DE ABRIL DE 2015.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor Prefeito Municipal cópia do processo licitatório para a contratação de empresa responsável
pela limpeza urbana (capinagem das ruas, praças, canteiros, sarjetas, etc), referente ao ano de 2015, bem como copias das notas fiscais e contrato.
Monte Carmelo, 15 de Abril de 2015.
VICTOR HUGO MARTINS TAVARES
Vereador

1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.426 DE 19 DE MARÇO DE 2015.
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, NA FORMA QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - 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 2015, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), visando à criação de
novas dotações orçamentárias, conforme segue abaixo:
02 – Poder Executivo
Órgão
Unidade
61 – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Função de Governo
04 – Administração
Sub-Função
122 - Administração Geral
Programa
40001 – Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência
Projeto/Atividades
2.0569– Gestão das Ações da Secretaria de Planejamento
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços
Fte Recursos:
Nat. de Despesa
Valor R$ 5.000,00
Terceiros – Pessoa Física
100 Rec.
Ordinários
3.390.39.00.00 - Outros Serviços
Fte Recursos:
Nat. de Despesa
Valor R$ 25.000,00
Terceiros – Pessoa Jurídica
100 Rec.
Ordinários
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SUBTOTAL
R$ 30.000,00
Art. 2º - Anulação parcial para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados como fonte de recursos a
e/ou total do orçamento vigente, conforme detalhado abaixo:
02 – Poder Executivo
Órgão
Unidade
61 – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Função de Governo
04 – Administração
Sub-Função
122 - Administração Geral
Programa
4001 – Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência
1.0316– Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Projeto/Atividades
4.4.90.51.00.00 – Obras e
Fte Recursos:
Nat. de Despesa
Valor R$ 30.000,00
Instalações (Ficha 559)
100 Rec.
Ordinários
TOTAL GERAL
R$ 30.000,00
Art. 3º - Fica autorizada a Suplementação, se necessário, até o limite de 40% (Quarenta por cento) do crédito ora aberto e incorporado ao orçamento
vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo - MG, 15 de Abril de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.439/2015, DE 30 DE MARCO DE 2015.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO DIA DA CAVALGADA OFICIAL E ALMOCO BENEFICENTE DA APAE E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte lei:
Art. 1º - Ficam incluídos no Calendário Oficial de Eventos do município de Monte Carmelo, a Cavalgada e almoço Beneficente da APAE, realizada
anualmente, no último final de semana do mês de Maio.
§ 1º - O evento terá duração de no máximo 12 (doze) horas.
§ 2º - O evento deverá contar com a participação da polícia militar e civil em todo o percurso; palco para apresentação de artistas; som e acessórios
necessários; restaurante provisório com comida e bebida instalado no parque;
Art 2º - O evento deverá ser amplamente divulgado com cartazes, folhetos, carro de som e faixas; serão vendidas camisetas para os participantes
tanto da cavalgada como do almoço beneficente e terá como público alvo, todos os moradores do município, sítios, populares, assim como todos os
amantes de cavalgada e da instituição APAE.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 15 de Abril de 2015
AMIR CAMPOS FERREIRA – BATATA
Presidente
JUSTIFICATIVA
A presente proposição, tem por objetivo incluir no Calendário Oficial de Eventos do Município de Monte Carmelo, a Cavalgada Beneficente da
APAE, onde no ano de 2015 será sua 1ª edição. Este ano, a Cavalgada será realizada excepcionalmente no mês de inauguração do espaço para Eco
terapia que será construído pela APAE no parque de Exposições juntamente com o apoio da vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão. A ação do
evento, tem como fator preponderante a integração do município, os cavalarianos saem do Parque de Exposições do município de Monte Carmelo e
vão até o centro da cidade e retornam ao parque. Além do intercâmbio cultural, gastronômico e de shows, realizados neste dia; os organizadores do
evento, no mesmo dia promoverão o evento “Almoço Beneficente”, onde os recursos arrecadados da comercialização deste serão destinados à
APAE. Reitero que, a Cavalgada Beneficente da APAE simboliza a integração do município, que comungam os mesmos sentimentos de ajuda mutua
aos alunos da APAE, além das tradições, a coragem, hospitalidade, honra, respeito a esta instituição, cavalheirismo, valorização da família dos
excepcionais entre outros valores. Onde acreditamos que hoje lado a lado, esta cavalgada possa auxiliar na construção de dias melhores em nossa
comunidade. Registro, que esta matéria é objeto de solicitação da Vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão – PR deste município. Este evento conta
com a organização da APAE, e da vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão.

1.11- RESOLUÇÕES
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EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 091/2015, DE 15 DE ABRIL DE 2015.
CRIA A COMENDA “ORDEM DO MÉRITO DA SAÚDE DR.VIVALDO BARBOSA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O povo de Monte Carmelo, por seus representantes legais, APROVOU, e o Presidente da Câmara Municipal PROMULGOU, o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
ART.1º- Fica criada a Comenda “ORDEM DO MÉRITO DA SAÚDE DR.VIVALDO BARBOSA” para homenagear pessoas que se distingam na
área da saúde, pela sua atuação, valorização, empreendimento e desenvolvimento na área da saúde em Monte Carmelo, em Minas Gerais, no Brasil
ou em outros países.
ART.2º- A Comenda Ordem do Mérito da Saúde Dr. Vivaldo Barbosa, será representada por Diploma especialmente confeccionado para a
homenagem e será outorgada em sessão solene na Câmera Municipal, uma vez por ano.
§ 1º- Para cumprimento das disposições deste artigo, cada vereador poderá indicar dois nomes para ser homenageado em cada Legislatura.
§ 2º - A homenagem é pessoal e intransferível quando conferida á pessoa física, admitindo-se representantes somente em circunstâncias graves,
moléstias repentinas, viagens inesperadas ou outro sério motivo.
§ 3º - A Comenda será entregue na Legislatura em que foi aprovada e não havendo manifestação por parte do homenageado, dentro do período de
vigência da Legislatura, será considerada extinta a Comenda.
§ 4º- A requerimento do homenageado, a Câmara Municipal, que guardará em livros próprios o termo de outorga, poderá fornecer certidão de
concessão da comenda.
ART.3º- Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado e incluir nos orçamentos anuais os recursos financeiros que se fizerem necessários ao
atendimento do previsto nesta Lei, bem como abrir crédito especial, se necessário, para cobrir as despesas no corrente ano.
ART. 4º- Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 15 de Abril de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
VEREADOR

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 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 3ª Sessão Legislativa. Aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil
e quinzes, ás 6:30 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, reuniram os Senhores vereadores,
sob a presidência do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, para a realização de reunião ordinária. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro e
leitura de texto bíblico, foi feito a chamada dos vereadores e estando todos presentes o Presidente deu abertura à reunião, sendo dispensada a leitura
da ata da reunião anterior, passando-se então a leitura das correspondências recebidas. Dando início ao Grande Expediente usou a tribuna o Sr.
Miguel Ortega, que falou em nome dos pais de alunos da Escola Estadual Dona Sindá, a respeito do trânsito na Rua Waldemar Lorens, em frente a
mencionada escola e pediu a transformação daquela via pública em mão única, pois está sujeito a um acidente envolvendo crianças da escola. O
vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que é a favor de qualquer projeto que visa a melhoria para a população, mas acha que a colocação de
mão única em ruas precisa ter um estudo antes, por um engenheiro de trânsito. O vereador Victor Hugo Martins Tavares falou que realmente tem
acontecido vário erros no trânsito de nossa cidade, citando como exemplo a mão única em frente à escola Melo Viana e em frente a escola Polivalente.
Disse que deve ser bem pensado qualquer mudança de trânsito e que não adianta tirar os acidentes da porta da escola Dona Sindá e levar para outro
lugar. Que os vereadores estão conscientes do problema do trânsito naquele local e colocou-se à disposição dos mesmos. O vereador Vicente de
Paulo Coleta falou que desde 2007 ele trabalha na Escola Polivalente e nota que a demanda no trânsito local está cada vez maior e que a mão única
no local amenizou um pouco o problema, mas não resolveu e acha que na Waldemar Lorens é a mesma coisa. O Presidente Amir Campos FerreiraBatata falou que vão fazer uma reunião com as diretoras das duas escolas e com o comandante da polícia para tentarem achar a melhor solução para
o caso. O servidor Silas Gomes da Silva, como pai de aluno da escola Dona Sindá falou que a construção de uma ponte na rua João Valadão iria
desafogar um pouco o trânsito naquele local e que é necessário resolver o trânsito pelo menos naquele trecho em frente ao Dona Sindá. O Sr. Luiz,
também pai de aluno da mesma escola disse que a curto prazo poderia colocar um policiar e direcionar o trânsito em apenas um sentido nos horários
de pico. O Sr. Robertinho também falou sobre o assunto e disse que se tiver pessoa interessada e entendida no assunto aquele transito pode ser
resolvido, e que no local não tem nenhuma placa indicando a proibição de transito de caminhões, o que seria algo que iria ajudar. O Sr. Jaime Ferreira
falou que tem um neto que estuda na escola Dona Sindá e sabe do problema de lá. Falou que este Prefeito não tem é coragem para fazer as coisas
que no caso, é só colocar uma placa uma esquina antes da escola e que já resolve o problema e que esse pessoal do trânsito de Monte Carmelo não
sabe nada também não. O Sr. Edinho Transporte falou que também e pai de aluno e que o local está muito difícil mesmo e precisa de uma solução
rápida. Passou-se então para a Ordem do Dia, e foi dado entrada nos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 3.429/2015, do Executivo, que autoriza o
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executivo municipal a abrir crédito especial no valor de R$41.603,76 no orçamento vigente para o Município de Monte Carmelo poder firmar
contrato de programa com o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triangulo e Alto Paranaíba-CIDES e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 3.426/2015, do Executivo, que Autoriza a abertura de crédito especial, para a inclusão de dotação orçamentária, na
forma que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei nº 3.440/2015, de autoria da vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão, que dispõe sobre
o sistema de acessibilidade no Município de Monte Carmelo/MG e dá outras providências. Projeto de Lei nº 3.437/2015, da vereadora Edna Rocha
Thomaz Falcão, que institui no âmbito do Município de Monte Carmelo o Programa Mulher sua Saúde seus Direitos e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 3.436/2015, da vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão, que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 3.439/2015, da vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão, que dispõe sobre a criação do dia da cavalgada oficial e almoço beneficente
da APAE e dá outras providências. Projeto de Lei nº 3.438/2015, de autorias dos vereadores Edna Rocha Thomaz Falcão e Amir Campos FerreiraBatata, que autoriza o Poder Executivo a instituir na rede pública de saúde o Programa de Prevenção e Tratamento Contra o Câncer de Colo de útero
e Exame de Próstata e dá outras providências. Todos estes projetos de lei, foram dado entrada na Casa. Projeto de Lei nº 3.433/2015, de autoria do
Poder Executivo, que institui no Município de Monte Carmelo o Programa em Dia com Monte Carmelo. O vereador Vicente de Paulo Coleta falou
sobre o projeto e disse que realmente é injusto com quem paga em dia suas obrigações, mas a população está esperando esse parcelamento para
pagar seus tributos. O vereador Victor Hugo Martins Tavares Falou sobre a preocupação dele com a renúncia de receita, mas por outro lado, entende
que o projeto vem fazer uma justiça social e dá oportunidade para as pessoas pagar seus impostos, que vai votar a favor devido à crise que vive a
cidade. O Presidente Amir Campos Ferreira-Batata disse que o se o Legislativo não aprovar esse projeto o município não recebe seus débitos também.
Colocado em votação, apenas o vereador Gideon Pena Rocha absteve-se de votar e o projeto foi aprovado por todos demais vereadores em 1º e 2º
turnos. Projeto de Lei nº 3.434/2015, do Executivo, que autoriza o município de Monte Carmelo a conceder subvenção social à Associação dos
Deficientes de Monte Carmelo-ADEMC e abertura de crédito especial para a dotação orçamentária, na forma que especifica e dá outras providências.
Falaram a respeito do projeto e do trabalho de Presidente da ADEMC, Wilson Lourenço, os vereadores Vicente de Paulo Coleta; Victor Hugo
Martins Tavares e Jesus Francisco Alves. Colocado em votação o projeto foi aprovado em 1º e 2º turno por unanimidade. Projeto de Lei nº
3.441/2015, do Executivo, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Projeto foi aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade. Projeto de Lei nº 3.427/2015, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito
especial para a construção da farmácia de Minas, Resolução da Secretaria de Estado da Saúde nº 3727 de 30/04/2013 e Município de Monte Carmelo
na forma que especifica e dá outras providências. Falou sobre o projeto o vereador Vicente de Paulo Coleta. Projeto aprovado em 1º e 2º turnos por
unanimidade. Projeto de Lei nº 3.432/2015, do Executivo, que autoriza a compensação de débitos e créditos entre p Município de Monte Carmelo e
os contribuintes e dá outras providências. Projeto aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade. Projeto de Lei nº 3.431/2015, do Executivo que
autoriza o município de Monte Carmelo a extinguir os créditos tributários e valores decorrentes da aplicação de multas por infração à legislação
municipal por meio da Dação em Pagamento de bem imóvel e dá outras providências. Projeto aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade.
Requerimentos de nº 045; 046 e 047, da vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão aprovados. Requerimentos de nºs 044 e 048, do vereador Gideon
Pena Rocha, aprovados. Moção de Pesar nº 007/2015, de autoria do vereador Gideon Pena Rocha, em razão do falecimento de Antônio Pedro Soares
da Silva, aprovado. Moção de Pesar nº 006/2015, do vereador Gideon Pena Rocha, em razão do falecimento de Manoelina Pereira Lopes, aprovada.
Moção de Aplauso nº 005/2015, de autoria do vereador Gideon Pena Rocha, para o Sr. Osvaldo Antônio da Silva, aprovado. 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,
Edna Rocha Thomaz Falcão, Secretária, lavrei a presente ata em 07 de Abril de 2015.
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