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1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
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R E Q U E R I M E N T O Nº 069/2015, DE 18 DE MAIO DE 2015.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor Prefeito Municipal que seja arrumada a Estrada vicinal no trecho Celso Bueno – Buritis –
Gonçalves, que está em péssimo estado de conservação.
Monte Carmelo, 18 de Maio de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Vereador

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

Pág. 3

Ata da 14ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 3ª Sessão Legislativa. Aos doze dias do mês de maio do ano de dois
mil e quinze, ás 18:30 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 ausente os vereadores Edna Rocha Thomaz Falcão e Victor Hugo Martins
Tavares, havendo número exigido no Regimento Interno para a deliberação, 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. Passou-se então ao Grande Expediente onde
o vereador Wilson Dornelas Rodrigues leu um oficio assinado pela representante da Secretaria de Educação Liliane R.Vaz, uma vez que o Secretário
não estava na cidade, informando que o mesmo não podia estar presente à reunião, conforme convidado, porque estava em Brasília em audiências,
mas que as mudanças estavam sendo feitas dentro do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida usou a tribuna a Professora Neide
Maria Gonçalves Souza, que explicou a situação da Educação, em referência às mudanças que estão sendo feitas pela Secretaria de Educação do
Município. Explanou a condição das professoras, das escolas e do descontentamento dos pais e dos alunos, já que está havendo mudança constante
de professores, juntando turmas com mais de 20 alunos, tendo no meio alunos com necessidades especiais e não conta com nenhum profissional
para auxiliar nessas turmas, como determina a Lei. Disse que é constante as diretoras ter que ir para as salas de aula, o que prejudica o andamento
da administração da escola e o atendimento ao público e que nas escolas está faltando também materiais de consumo e que é comum servidores levar
de casa produtos de higiene. O vereador Gideon Pena Rocha disse que tomou conhecimento dessa situação da Educação e que isso acontece em
consequência da má administração do governo municipal em um todo. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que não procede a alegação de
queda de arrecadação e apresentou um comparativo com documentos, onde mostra que no período de janeiro a maio de 2015, o município já recebeu
conforme balancete, R$21.253.640,73 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e três centavos), ou
seja 7% (Sete por cento) a mais que no mesmo período do ano de 2014, e recebeu ainda R$3.816.000,00 (Três milhões e oitocentos e dezesseis mil
reais), ou seja 16% (dezesseis por cento) a mais que no mesmo período de 2014, referente ao IPVA, isso quer dizer que não houve queda nenhuma
de arrecadação e sim aumento da arrecadação. Disse que o que há nessa Administração é falta de tudo, falta de vontade de trabalhar, falta de
competência do prefeito, que gasta mais de R$700.000,00 (setecentos mil reais) em propaganda e diz que não tem dinheiro, isso sem dizer que foi
desviado o dinheiro público do ano de 2013, pois, conforme depoimento do secretário de fazenda em 2013, o prefeito tinha conhecimento de tudo,
das fraudes nas licitações e que eles não estão livres de responsabilidade, que o Prefeito deve ser processado por corrupção passiva. Disse que admira
muito uma pessoa como o prefeito que se diz educador deixar a Educação chegar onde chegou. Disse que o pior é que o povo está de braços cruzados.
Disse que o material escolar chegou para os alunos no mês de abril e o uniforme ainda não chegou até hoje. Pediu ao Presidente da Comissão
Permanente de Educação, vereador Vicente de Paulo Coleta, para convocar o Secretário para estar presente numa reunião com vereadores. Falou
que o estilo do Prefeito é, de fazer propaganda e enganar o povo. Disse que desde o início do seu governo ainda não terminaram a reforma das
policlínicas do bairro Vila Nova e do bairro Santa Rita e que até o almoxarifado está sendo tomado pelo capim, que o foco de dengue pode estar
dentro do órgão da Prefeitura. Disse que se o Prefeito não der solução para os problemas o jeito é invocar o Ministério Público. Que esse Prefeito só
funciona sob ferrão e que nem o concurso ele está dando conta de fazer desde o ano passado. O vereador Vicente de Paulo Coleta falou que os cortes
de pessoal não são só na Educação e que será geral, falou que ele, juntamente com os vereadores Gideon Pena Rocha e Edna Rocha Thomaz Falcão,
são os membros da Comissão Permanente de Educação. Falou que Educação e Saúde não tem jeito de remediar, tem de resolver. Que os problemas
na Educação do Município são os mesmo do Estado. Disse que a solução é fazer o concurso público, que não adianta ficar remediando com um
quadro oscilante, que mais cedo ou mais tarde vai dar problemas. Disse que Educação e Saúde não podem ser tratados como mercadorias e que é
obrigação das pessoas que aceitam cargos de direção no serviço público, atender bem e visitar as escolas para ver in loco a situação de cada uma. O
vereador Glacir Dall Agnol-Tire, falou que precisa resolver também a situação dos alunos que vão estudar em Patrocínio, que estão sem transporte.
O vereador Gideon Pena Rocha falou que a situação foi resolvida hoje. O Presidente Amir Campos Ferreira-Batata falou da situação da Escola de
Celso Bueno, que quando chovem as crianças tem de arrastar as cadeiras para o meio da sala, pois a escola não tem nem vidros nas janelas e que a
criança pequena tem de usar o mesmo vaso sanitário dos adultos e cobrou solução do Secretário de Educação. O vereador Wilson Dornelas sugeriu
uma reunião na quinta-feira com o Secretário de Educação e pediu ao Presidente da Casa, que cobre mais uma vez o envio da folha de pagamento
dos servidores municipais e que será uma última tentativa e se não for enviando vai solicitar via judicial. Passou-se à Ordem do Dia com o Projeto
de Lei nº 3.447/2015, do vereador Gideon Pena Rocha, que cria o programa de teste vocacional para os alunos do 9º ano das escolas públicas
municipais e dá outras providências, projeto encaminhado às comissões. Projeto de Lei nº 3.449/2015, do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2016 e dá outras providências, também encaminhado às comissões. Projeto de Lei nº
3.452/2015, do vereador Gideon Pena Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestam serviços ao município, emplacar seus
veículos em Monte Carmelo e dá outras providências, também encaminhado às comissões. Projeto de Lei nº 3.448/2015, do Executivo, que dispõe
sobre os procedimentos para a concessão do desconto de incentivo à redução o consumo de água no município de Monte Carmelo e dá outras
providências, projeto encaminhado às comissões para estudo e pareceres. Moção de Pesar, em razão do falecimento de João Vitor Magalhães
Fonseca, aprovada. Antes do encerramento, usou a tribuna a Sra Lucia (Lucinha), que disse que ia falar do descaso na saúde pública e contou o que
aconteceu no Pronto Socorro Municipal, quando uma pessoa morreu na porta do Pronto Socorro depois de tentar ser atendido várias vezes e ser
retirado para fora pelo segurança e que em seguida o mesmo veio a falecer e que ainda foi dito por um servidor que graças a Deus ele não ia dar
mais trabalho. Disse que em seguida procurou o Prefeito, onde foi mal atendida mas conseguiu falar com ele, relatando os problemas e disse a ele
que se não resolvesse estava indo para a Câmara Municipal e o prefeito falou para ela que se ela sabia que o salário dos vereadores vai aumentar, e
ela respondeu que não sabia e não interessava, que o que ela quer é que resolva os problemas na área de saúde. 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. Foi lavrada a presente
ata em 12 de maio de 2015.

2

–DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pág. 4

2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
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

Pág. 5

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

Pág. 6

