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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 3.429 DE 19 DE MARÇO DE 2015.

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 41.603,76 (QUARENTA E UM MIL
SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) AO ORÇAMENTO VIGENTE PARA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO
PODER FIRMAR CONTRATO DE PROGRAMA COM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DOTRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA - CIDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art.1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no valor de R$ 41.603,76 (quarenta e um mil, seiscentos e três reais e setenta
e seis centavos) ao orçamento vigente para a cobertura das despesas do contrato de programa a ser firmado entre o Município de Monte Carmelo e
o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba CIDES, visando a contratação de
serviços de call Center e utilização do programa de informática para o acompanhamento dos serviços prestados na execução da manutenção dos
pontos de iluminação pública no município, fica incluso no orçamento vigente a dotação orçamentaria de onde correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária e classificação orçamentária:
Órgão
02 – Município de Monte Carmelo
Unidade
60 – Secretaria Munic. Obras, Transportes e Serviços Públicos
Função de Governo
15 – Urbanismo
Sub-Função
452 – Infraestrutura Urbana
Programa
4070 – Cidade Bem Cuidada Para Melhor Qualidade de Vida
Projeto/Atividades
2.0485 – Promover e Desenvolver Serviços Urbanos
3.3.93.39.00.00 – Outros Serviços
Fte Recursos:
Nat. de Despesa
Valor R$ 41.603,76
de Terceiros – Pessoa Jurídica
100
TOTAL GERAL
R$ 41.603,76
Art. 2º. Servirão de recursos para a cobertura do Crédito Especial de que trata esta Lei, a redução da seguinte dotação orçamentária:
Órgão
02 – Município de Monte Carmelo
Unidade
60 – Secretaria Munic. Obras, Transportes e Serviços Públicos
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Função de Governo
Sub-Função
Programa
Projeto/Atividades
Nat. de Despesa

15 – Urbanismo
452 – Infraestrutura Urbana
4070 – Cidade Bem Cuidada Para Melhor Qualidade de Vida
2.0485 – Promover e Desenvolver Serviços Urbanos
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços
Fte Recursos:
de Terceiros – Pessoa Jurídica
117
(Ficha 471)

Valor R$
41.603,76

TOTAL GERAL
R$ 41.603,76
Art. 3º. O crédito adicional aberto, objeto desta lei, poderá ser suplementado conforme Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária de 2015
vigentes do município.
Art.4°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo - MG, 22 de Abril de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.444 DE 13 DE ABRIL DE 2015.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR AO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$
74.836,96 (SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O MUNICÍPIO
DE MONTE CARMELO FIRMAR CONTRATO DE PROGRAMA COM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA - CIDES – VISANDO A ELABORAÇÃO DO
PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art.1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no valor de R$ 74.836,96 (Setenta e quanto mil oitocentos e trinta e
seis reais e noventa e seis centavos) ao orçamento vigente para a cobertura das despesas do contrato de programa a ser firmado entre o Município
de Monte Carmelo e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba CIDES, visando
a contratação de serviços para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Monte Carmelo em atendimento à Lei
Federal n. 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Esta despesa correrá por conta da seguinte dotação e classificação orçamentária do orçamento vigente
do Município de Monte Carmelo:
Órgão
02 – Município de Monte Carmelo
Unidade
61 – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Função de Governo
15 – Urbanismo
Sub-Função
451 – Infraestrutura Urbana
Programa
4001– Governo p/ todos c/responsabilidade, eficiência e Transparência
Projeto/Atividades
2.0569 – Gestão das Ações da secretaria de Planejamento e Gestão
3.3.93.39.00.00 – Outros Serviços de
Nat. de Despesa
Fte Recursos: 100
Valor R$ 74.836,96
Terceiros – Pessoa Jurídica (Fic. Nova)
Art. 2º - Servirão de recursos para a cobertura do Crédito Especial de que trata esta Lei, a redução da seguinte dotação orçamentária:
Orgão
02 – Município de Monte Carmelo
Unidade
60 – Secretaria Munic. Obras, Transportes e Serviços Públicos
Função de Governo
15 – Urbanismo
Sub-Função
451 – Infraestrutura Urbana
Programa
4035 – Investimentos e Infra-estrutura para o Desenvolvimento
Projeto/Atividades
2.0489 – Promover Serviços de Infra-estrutura Urbana
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços
Nat. de Despesa
de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fte Recursos: 117
Valor R$ 74.836,96
(Ficha 466)
TOTAL GERAL – R$
74.836,96
Art. 3º - O crédito adicional aberto, objeto desta lei, poderá ser suplementado conforme Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária de 2015
vigentes do município.
Art. 4º - Fica autorizada a Suplementação, se necessário, até o limite de 40% (quarenta por cento) do crédito ora aberto e incorporado ao orçamento
vigente.
Art.5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo - MG, 22 de Abril de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES

Pág. 4

EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
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, 22 de abril de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
PRESIDENTE

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 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 3ª Sessão Legislativa. Aos quatorze dias do mês de Abril do ano de
dois mil e quinze, 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, determinando
a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada, passando-se então a leitura das correspondências recebidas. Dando início ao Grande
Expediente usou a tribuna o Sr. Elias Cabral, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, que explicou sobre os buracos e a operação tapaburacos em Monte Carmelo. Falou que já foi feito a licitação de 1500 toneladas de massa asfáltica e que no último dia 8 de Abril deu início a primeira
fase da operação com a limpeza dos buracos e que no dia 16 será iniciado o tapa buracos. Falou que a vencedora da licitação foi uma empresa de
Coromandel e que até o final de janeiro estavam tapando buracos das ruas com o saldo de massa que sobrou da outra licitação, mas que houve uns
contratempos e também o problema das chuvas. Falou que escolheu inicialmente onze ruas críticas e depois vai fazer por bairros. Perguntado pelo
vereador Vicente Coleta, foi respondido que a previsão de termino é de dois meses. O Presidente Amir Campos Ferreira, Batata, perguntou se esse
material licitado era suficiente para terminar o serviço e foi respondido que já foi feito uma segunda licitação de mais 1000 toneladas, para aquisição
de massa asfáltica, para reparos das ruas por servidores da Prefeitura mesmo. Falou também que dentro de pouco tempo o DMAE vai tapar os
buracos que ele fizer também. Na oportunidade falou da limpeza e corte de mato nas principais entradas da cidade e praças e que a limpeza dos
córregos está sobre a responsabilidade do DMAE. O vereador Jesus perguntou sobre o reparo de um trecho na Av. 15 de Novembro, num desnível
da rua, e foi prometido que dessa vez o reparo será feito. O vereador Gideon Pena falou sobre algumas reivindicações e reclamações dos cidadãos e
que ele não é atendido na Prefeitura, citando algumas reclamações como quebra-molas, semáforos com funcionamento errado. O vereador Victor
Hugo disse que tudo que podia ficar ruim, ficou ainda pior nesta Administração e que se tem um mandato em que os vereadores ganharam é não
estão levando e neste, devido a essa administração desastrosa no município. Disse que vai ficar de olho e que o DMAE que cobra do contribuinte
para furar buraco, devia pelo menos tapa-los depois. O vereador Jesus falou da limpeza de um lote em frente o Posto e dos casos de dengue na
cidade. O vereador Wilson Dornelas falou que inclusive é bom que o “primeiro ministro” do prefeito Fausto, o divino, ex-secretário, esteja presente
para ouvir, que o secretário de obras Elias, não tem culpa pela buraqueira que está a cidade de Monte Carmelo, nunca na história de nossa cidade,
teve tanto buraco e que o grande culpado por tudo isto é o prefeito Fausto, que é o cabeça. Leu também uma manchete do portal G1, onde o tribunal
de contas do Estado de Minas Gerais, informa que a prefeitura municipal de Monte Carmelo, foi uma das 53 cidades que ainda não tinha prestado
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contas do ano de 2014 e que por isto, o prefeito deverá ser multado em R$ 3.000,00 (três mil reais), falou também que é o descrédito de nossa cidade
é grande, pois o ano de 2013 da atual administração, foi o ano da corrupção, ou seja uma administração corrupta, conforme apuração feita pelo
ministério público e o ano de 2014 é o ano que o prefeito ficou dormindo e não conseguiu apresentar corretamente a prestação de contas anual para
o tribunal de contas do Estado. Comentou também que o prefeito não pode jogar culpa dos buracos no período chuvoso, que todo ano tem, o que
houve foi incompetência mesmo, pois onde o município iria gastar um real, vai gastar em torno de 20 (vinte reais), mas para o prefeito tanto faz,
pois quem vai pagar este custo a mais é o contribuinte. O prefeito fica andando em círculos, anda, anda e não sai do mesmo lugar, portanto é uma
administração, onde o barco está a deriva. Também comentou sobre a dengue, pois este prefeito, vai ficar marcado como prefeito da dengue, pois
inclusive já teve suspeita de 1 morte de uma cidadã de Monte Carmelo, por dengue hemorrágica, o próprio vereador já cansou de cobrar do prefeito
o fumacê, para amenizar a situação, pois hoje estamos vivendo uma epidemia de dengue na cidade de Monte Carmelo, pois preocupa é com nossa
cidade. Inclusive leu um informativo da secretária de saúde de Minas Gerais, onde informa que em situação critica pode sim utilizar o fumacê, e em
Monte Carmelo, tanto a secretária de saúde, como o prefeito, esperou a epidemia da dengue chegar, para depois agir, mas uma vez, mostrando
descaso com o povo de Monte Carmelo, pois é prejuízo para todos e lotando os leitos dos hospitais e pronto socorro, mostrando que esta
administração não quer trabalhar. Comentou que sempre lutou e lutará pela nossa cidade, pois sempre trabalhou e continuará a trabalhar para o povo,
que inclusive conseguiu junto ao deputado Silas Brasileiro, uma verba de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), para cobertura da quadra
Mário Veiga no bairro Lagoinha e mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para asfaltamento e recapeamento de vias públicas no município de
Monte Carmelo, para o ano de 2015, ficando o município tomar as providências necessárias para viabilizar a efetivação dos pleitos nas respectivas
pastas, ministério dos esportes e das cidades. Também cobrou do secretário de obras, uma operação urgente também nas estradas rurais de nosso
municipio, pois todas estão esburacadas. O Presidente Amir campos – Batata cobrou a colocação de mão única em uma rua em Celso Bueno, que já
tem projeto aprovado e sancionado mas que até hoje não foi feito a sinalização no local e ratificou o pedido do vereador Tire. De fazer o tapa-buracos
Em Celso Bueno. O vereador Glacir Dall Agnol – Tire pediu também que seja feito uma gurita para as pessoas que esperam ônibus em Celso Bueno,
e que esse pedido já foi feito várias vezes e até hoje não atendido. Foi falado pelo Presidente Batata também de uma contorno no trevo de Irai e que
participou de uma reunião com diretores do DNIT e que foi informado que até 2017 a rodovia Patos de Minas-Uberlândia será duplicada. A vereadora
Edna Rocha Thomaz Falcão perguntou sobre o transito na Rua Waldemar Lorens se já tem alguma providência e foi informado que não. A vereadora
sugeriu a proibição de estacionamento em um lado da rua para aliviar o trânsito. O vereador Wilson Dornelas cobrou do secretário de obras a retirada
da placa de contra mão no entorno da praça Getúlio Vargas e fazer a sinalização correta conforme lei municipal de autoria do vereador no ano 2013
e até hoje não foi implementada. O Secretário Elias Cabral falou que tem uma orientação do Prefeito aos secretários municipais para que nenhum
oficio de vereador fique sem resposta. O Presidente falou que vai haver uma reunião com as diretoras das escolas mencionadas e com o Comandante
da Policia para estudar o assunto. Passou-se então à Ordem do Dia, quando for lido um oficio do Chefe do Executivo, retirando o Projeto de Lei n°
3.424/2015. Foi dado entrada no Projeto de Lei nº 3.443/2015 de autoria da vereador Edna Rocha Thomaz Falcão, que cria programa de amparo e
proteção a gestante e dá outras providências. Projeto de Lei n° 3.444/2015, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir ao
orçamento vigente, credito especial no valor de R$74.836,96 (Setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) para o
Municipio de Monte Carmelo firmar contrato de Programa com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triangulo Mineiro
e Alto Paranaiba – CIDES, visando a elaboração do plano de mobilidade urbana do Municipio de Monte Carmelo e dá outras providências. Foi feito
um pedido de vistas pelo Vereador Wilson Dornelas Rodrigues, aprovado por unanimidade. Na oportunidade foi convidado o Arquiteto da Prefeitura
de Monte Carmelo, César EduardO Siqueira Costa que falou que este projeto está começando agora e nada foi feito ainda, e que o objetivo do mesmo
é fazer um estudo do trânsito, fluxo de veículos, e um projeto para a duração de uns 10 anos. Disse que o trabalho do CIDES será desenvolvido
junto com pessoas da UFU para a realização de um estudo geral do transito em nossa cidade. O vereador Victor Hugo falou que a Câmara já aprovou
um projeto de consorcio com a AMVAP e que este convenio aprovado pelo projeto está sendo objeto de investigação pela Promotoria Pública e
virou Inquérito. Falou que o projeto de hoje não trouxe documentação nenhuma, planilhas, cronograma, nada. Falou também do artigo 57 da Lei
Orgânica Municipal que prevê até mesmo a cassação de mandato do prefeito se ele não atender a questionamentos do Legislativo em prazo legal. O
Sr. César falou que que não é mensageiro do Prefeito e que está apenas esclarecendo a respeito do projeto mas que ele não tem como prometer nada,
nem mesmo se o dinheiro vai ser aplicado no projeto ou não. A votação do projeto ficou para a próxima reunião. O Presidente falou que todo projeto
que o vereador tiver duvida, nap vai ser votado antes de esclarecer as dúvidas pendentes. 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, aprovado por unanimidade
em 1º e 2º turnos. 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. Foi colocado uma emenda pela autora do projeto alterando a redação do art. 1º do projeto,
que foi aprovada por unanimidade. Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado em 1 e 2º turnos por unanimidade. Projeto de Lei nº
3.429/2015, do Executivo, que autoriza o 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, encaminhado às comissões. Moção de Aplauso n° 009/2015m do vereador Victor Hugo
Martins Tavares, ao Sr. Bruno Sérgio Vieira e docentes, discentes e funcionários da UFU – Universidade Federal de Uberlandia, aprovada. Moção
de Aplauso nº 008/2015, do vereador Gideon Pena Rocha ao Sr. Andre Neves Faleiros, aprovado. Requerimento n° 050/2015, do vereador Victor
Hugo Martins Tavares, aprovado; Requerimento 049/2015, da vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão, aprovado. Antes do encerramento o Presidente
comunicou que em razão do feriado na terça feira, a próxima reunião será dia 17/04/2015, sexta-feira, as 18:00 horas. 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 14 de Abril de 2015.

2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
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2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO
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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 28
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