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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
PROJETO DE LEI Nº 3.447/2015, DE 24 DE ABRIL DE 2015.
CRIA O PROGRAMA DE TESTE VOCACIONAL PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado o Programa Municipal Teste Vocacional para os alunos do 9º ano das escolas da Rede Municipal de Ensino.
§ 1º - Os testes a que se refere o caput deste artigo são gratuitos para todos os alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal.
§ 2º - Os testes serão programados e aplicados por equipes técnicas especializadas na área de psicologia e psicopedagogia da Secretaria Municipal
de Educação.
Art. 2º - As condições técnico-operacionais e os objetivos específicos dos testes vocacionais, aplicados nos termos desta Lei, ficarão sobre a
coordenação da Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo único - A aplicação desta lei não deverá acarretar custos financeiros ao Município de Monte Carmelo.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 24 de Abril de 2015.
GIDEON PENA ROCHA
VEREADOR
JUSTIFICATIVA
O projeto de Lei em questão tem por finalidade específica auxiliar o jovem no desenvolvimento de suas potencialidades. Os testes vocacionais têm
como objetivo melhor orientar os estudantes em suas escolhas acadêmicas e profissionais. A proposta assegura às escolas da rede pública a
gratuidade da aplicação, os mais necessitados que não tem recursos próprios para realizar testes. Atente-se que a execução desta Lei não criará
despesas extras, pois o Poder Público Municipal dispõe de equipe de psicólogos e de psicopedagogos que poderão executar os testes sem gerar ônus
ao município.
Por se tratar de medida de alto alcance social, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.
GIDEON PENA ROCHA

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 3.437/2015, DE 30 DE MARÇO DE 2015.
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INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE MONTE CARMELO O PROGRAMA
“MULHER SUA SAÚDE, SEUS DIREITOS” 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 instituído, no âmbito do Município de Monte Carmelo, o Programa “MULHER SUA SAÚDE, SEUS DIREITOS”, a ser
desenvolvido pelo Poder Público Municipal.
§ 1º - O programa instituído no “caput” deste artigo terá por objetivo difundir conhecimentos importantes para a saúde da mulher nas diferentes
etapas de sua vida e conscientiza-la de seus direitos enquanto cidadã e trabalhadora.
§ 2º - Fica estabelecido que a idade mínima para a política de combate e prevenção ao câncer de mama será 18 (dezoito) anos.§ 3º - O programa
será desenvolvido através de meios eficazes de difusão de informação, especialmente dos seguintes:
I – seminários, cursos e palestras;
II – vídeos e slides;
III – cartilha da mulher;
IV – rede de televisão e rádio;
V – equipes de saúde.
4º - O programa ora criado deverá necessariamente difundir informações essenciais para a mulher nas seguintes áreas:
I – saúde da mulher;
II – gravidez, parto e pós-parto;
III – planejamento familiar;
IV – prevenção de DST;
V – adolescência feminina;
VI – menopausa e terceira idade;
VII – os direitos no trabalho;
VII – o direito à educação;
IX – a mulher como cidadã.
§ 5º - Do programa constará também a criação e distribuição através da Rede Municipal de Saúde o “cartão da Mulher” que além da
identificação da portadora, as informações básicas, espaço para anotações para o seu controle de consultas, exames e tratamento nas seguintes áreas:
I – consulta ginecológica periódica;
II – citologia Oncótica;
III – exames (mamografia, ecografia, teste de osteoporose);
IV – planejamento familiar;
V – gestação;
VI – menopausa e terceira idade (controle e tratamento da osteoporose).
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua publicação.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições contraria.
Monte Carmelo, em 24 de Abril de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
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 11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo – MG 3ª Sessão Legislativa.
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 18:00 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado
de Minas Gerais, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, para a realização de reunião
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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 procedeu a abertura da reunião, passando-se a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Passou-se a leitura das
correspondências recebidas. Dando início ao grande expediente, usou a tribuna o senhor Rogério Antunes Lemes, funcionário da prefeitura para
denunciar irregularidades do setor de endemias. Na oportunidade, falou também o senhor Jorge Humberto de Souza – Beto, morador do bairro Boa
Vista, que comentou a respeito da falta de medidas para amenizar o problema da dengue em nossa. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues, pediu
para constar em ata que as denúncias apontadas pelos servidores públicos Rogério Antunes e Jorge Humberto de Souza, que são: 1- áreas descobertas
por desvio de função de agentes no departamento de controle das endemias, 2- aumento irregular do número de casas visitadas por cada agente
(média diária de 25 visitas por dia passou para 44 visitas de casas por dia, para forçar o cumprimento de metas) 3- falta de larvicida (principal insumo
para o controle químico) 4- desorganização do departamento (os formulários usados diariamente tem que ser xerocados todos os dias, por falta de
gráfica, em uma eterna improvisação, 5- eco ponto lotado, 6 – cargo de educador sanitário vago faz 3 anos e falou também do nepotismo da
coordenadora do departamento de controle de endemias, que é parente da secretária de saúde, inclusive relativo a esta questão já fizeram denúncias
ao ministério público, para tomar as medidas cabíveis, serão apuradas, pois como é presidente da comissão de saúde, estará convocando uma reunião
o mais rápido possível, para esclarecimentos dos fatos. Também falou mais uma vez, que em torno de 45 dias atrás, fez uma cobrança pessoalmente
ao prefeito municipal Fausto Reis Nogueira, para que o fumacê, fosse colocado nas ruas de nossa cidade, pois a cidade está com um surto de epidemia
de dengue, inclusive com uma morte de uma cidadã, suspeita de dengue hemorrágica. Também quando da vinda da secretária de saúde na Câmara
Municipal para prestação de contas do ano de 2014, fez novamente uma cobrança com veemência, no sentido que fosse feito um dia de mobilização
conta a dengue, como limpeza de lotes e também que o fumacê, fosse colocado em serviço, para amenizar o surto de dengue que nossa cidade está
passando, mas infelizmente não fizeram nada e o povo continua sofrendo, como vereador tem feito sua parte, no sentido de mostrar sua indignação
contra esta administração 2013-2016pifia, sem ação, desorganizada e corrupta, pois no ano de 2013, conforme investigação e apuração do ministério
público local, em torno de 15 licitações, com suspeita de desvio de recurso público. Por tudo isto é que votou contra aprovação das contas do atual
prefeito Fausto Reis Nogueira, do ano de 2013, pois nunca será condizente, com tudo que aconteceu e está acontecendo em nossa cidade, pois com
certeza em toda história política de nosso município, nuca teve tantas mazelas, como esta administração está proporcionando ao povo, mas apesar
de seu voto contrário, as contas do município de Monte Carmelo ano 2013 da atual administração, foi aprovada na Câmara Municipal. Passando-se
a ordem do dia, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 3.444/2015, de 13/04/2015, de autoria do Executivo, que autoriza o poder executivo
municipal a abrir ao orçamento vigente, crédito especial no valor de R$ 74.836,96 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, aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade. Foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 3.429/2015, de 19/03/2015, de autoria do Executivo, que autoriza o executivo municipal a abrir crédito especial no
valor de R$ 41.603,76, ao orçamento vigente para o município de Monte Carmelo poder firmar contrato de programa com o consórcio intermunicipal
de desenvolvimento sustentável do triângulo mineiro e alto Paranaíba CIDES e dá outras providências, aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade.
Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 091/2015, de 15/04/2015, de autoria do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que
cria a Comenda “Ordem do Mérito da Saúde Dr. Vivaldo Barbosa e dá outras providências, aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade. Dando
continuidade, foi lido os requerimentos de números 051, 052, de autoria do vereador Victor Hugo Martins Tavares, aprovados. Foi lido o
requerimento de número 053, de autoria do vereador Wilson Dornelas Rodrigues, aprovado. Foi lido os requerimentos de números 054, 055 e 056,
de autoria da vereadora Edna Rocha Thomaz falcão, aprovados. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente Amir
Campos Ferreira-Batata, agradeceu a presença de todos, em especial aos senhores vereadores e convocou-os para a próxima reunião ordinária do
dia 23/04/2015 e em nome de Deus, encerrou a mesma. Eu, Edna Rocha Thomaz Falcão, secretária da Mesa Diretora, lavrei a presente ata em
17/04/2015.
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