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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 3.462 DE 09 DE JULHO DE 2015.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CANCELAR A CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE 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 Poder Executivo autorizado a cancelar a cláusula de inalienabilidade que grava o imóvel objeto da matrícula nº 14.740 do CRI local
para que seja vendido para a Universidade Federal de Uberlândia – UFU.
Parágrafo Único. O cancelamento do acima disposto fica condicionado a transferência efetiva do imóvel em favor da UFU no prazo de 12 (doze)
meses a contar da publicação desta lei.
Art.2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 20 de Julho de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente da Câmara
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.463 DE 09 DE JULHO DE 2015.
ALTERA A LEI Nº 1.247 DE 08 DE ABRIL DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam alterados os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 1.247 de 08 de Abril de 2015, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º - ................................................
...............................................
§ 1º - Os contribuintes poderão aderir ao programa de incentivos até
o dia 31 de dezembro de 2015.
§ 2º - O vencimento das guias à vista não poderão ultrapassar o dia
31 de dezembro de 2015 e o vencimento das parcelas dos

Pág. 3

contratos de parcelamentos não poderão ultrapassar o dia 31
de dezembro de 2015.
Art. 2º - Revoga-se o § 3º do art. 2º da Lei nº 1.247 de 08 de abril de 2015.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 20 de Julho de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente da Câmara

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 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo – MG – 3ª Sessão Legislativa.
Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 11h40 minutos, 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
extraordinária. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feita a chamada dos vereadores e estando todos presentes,
o Presidente deu abertura à reunião, sendo dispensada a leitura das atas das duas reuniões anteriores, aprovada pelo plenário, não havendo
correspondências para serem lidas, passou-se a Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 3.461/2015, do Executivo, que Autoriza o Município de
Monte Carmelo a celebrar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo e dá outras providências, que recebeu parecer
favorável das comissões permanentes da Câmara Municipal. Antes da discussão usou a tribuna o Sr. Francisco Sérgio de Assis, Presidente da
Federação das cooperativas de Cafeicultores, que falou a respeito do projeto dizendo que é um momento muito propício para que se reflita um pouco
sobre a união das pessoas e as instituições de Monte Carmelo e falou que o que está segurando a economia no município é o Agronegócio, mantendo
a economia saudável. A política é muito importante para o desenvolvimento do pais e as vezes há muita crítica e a crítica é para ser discutida e achar
a solução. Falou da força da união das instituições envolvidas com a agropecuária do município, prova da presença maciça hoje na Câmara, e que
todos devem ter um objetivo comum de desenvolvimento da cidade e que gostaria de lançar um movimento de planejamento e estratégia política
para o município de Monte Carmelo. Falou que os deputados votados em nosso município dever ser cobrados, que precisam vir a Monte Carmelo e
dar retorno pelos votos que aqui obtiveram. Reafirmou que as instituições apoiam o repasse mesmo sendo um valor mínimo, pois 120 mil reais quase
nada representa diante dos 70% do PIB do município que o agronegócio e responsável. Disse que é carmelitano de coração e aqui que nasceram e
vão viver seus filhos e netos. Em sequência falou o Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Rafael Tomás que disse que o Sindicato pede o
apoio de todos os vereadores para a aprovação do projeto e que exposição não é só show, que as atividades iniciaram já no mês de junho, com
palestras, cursos, etc. Em seguida falou o vereador Victor Hugo Martins Tavares, que parabenizou o trabalho do pessoas do Sindicato dos Produtores
Rurais, mas que o projeto precisa ser discutido diante do colapso financeiro que passa o município e que tem de ter muito cuidado ao lançar pedras
para não se machucar, disse que teve a honra e a felicidade de entregar ao sindicato o maior trator que já veio de uma verba de emenda parlamentar,
por um deputado. Mas que esse dinheiro para a exposição está vindo à custa de lágrimas de sangue, de um povo sofrido de Monte Carmelo. Disse
que reclamam que os deputados precisam vir a Monte Carmelo, mas que quando precisam eles vão atrás, e que procuraram o Odelmo Leão, e que
procuram quando são amigos, compadres. Disse que procurou o Sindicato, mas que não obteve retorno. Mencionou que não concorda com a retirada
da verba da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pois é uma área onde o serviço não está sendo prestado e está caindo aos pedações e que nunca
vai cortar verba de serviços essenciais, que estão mandando dinheiro para festas, mas que não manda para tapar buracos, saúde e outros que mais
precisam. Falou que vota a favor do projeto se o Poder Executivo venha mostrar de onde vai repor o dinheiro e que o Sindicato também preste contas
de toda a arrecadação que tiverem e que vota a favor se for aberta uma C.P.I. para investigar o Prefeito e sua administração e que protocolizou um
pedido para que seja viabilizado um C.P.I. Disse que não tem problemas com o Sindicato ou com sua diretoria e que tem problema com a falta de
responsabilidade do Executivo, que está mandando professor embora por falta de dinheiro e tirando dinheiro para o sindicato. Em sequência falou o
vereador Wilson Dornelas Rodrigues que disse que fazer discurso é fácil, precisa ter é números, e que está na Câmara há 18 e sempre teve essa lei e
que esse discurso de falta de dinheiro é balela, que só até maio o Município já havia recebido mais de 39 milhões e só de IPVA recebeu em torno de
quatro milhões e meio de reais. Disse que sempre votou a favor dessa lei de parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais. Afirmou que o atual
Prefeito é um péssimo administrador e que ele, foi o único vereador que votou contra a aprovação das contas do Prefeito do exercício de 2013,
porque sabia o que ainda estava para acontecer e agora está ai, o indiciamento de 14 pessoas, entre elas o Prefeito e o Vice-Prefeito, que não pode
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falar se são culpados ou não, pois isso é a Justiça que vai decidir, mas que estão indiciados estão. Falou ainda que a Ferira Agropecuária beneficia
também os pequenos produtores. Mencionou que a lei é autorizativa, e que o Prefeito está sendo autorizado a repassar o dinheiro, mas que ele repassa
se quiser. Quanto ao caso da reclamação da visita dos deputados a Monte Carmelo, tem deputado que abre escritório em Monte Carmelo só na época
de eleição, depois que passa a eleição ele fecha o escritório. Falou que se votar ou não votar o repasse do dinheiro a administração vai ficar a mesma
coisa, e que ele vai continuar trabalhando como sempre fez, que deram até tiro na casa dele, mas ele não ficou intimidado não, e que em Monte
Carmelo, todo mundo quer ajudar, mas o Prefeito não quer ajuda, que a Câmara já devolveu 2 milhões de reais para a Prefeitura, para ela gastar onde
acha necessário, mas isso a imprensa não divulga, por que gosta de sensacionalismo. Que sempre votou a favor do projeto para a exposição, que
votou contra foi do aumento de secretarias, contra a colocação de assessores, que quem quer põe, ele não pôs. O vereador Gideon Pena Rocha, disse
que já tem sua opinião formada sobre seu voto, parabenizou aos presentes, especialmente ao pessoal do Sindicato, e que tem certeza que esse dinheiro
será bem aplicado, que não liga para partido, que não conhece partido político, apesar de ter sido eleito por um partido. Falou que a situação da
cidade hoje é crítica e por isso, hoje, ele é contra o projeto, mas que vai cobrar do Prefeito o repasse as verbas se ela for aprovada e pediu que
entendessem seu voto. O vereador Jesus Francisco Alves disse que fica triste e feliz ao mesmo tempo, feliz por poder votar esse repasse e por ter
tantas pessoas presentes e triste por ser tão pouco, e quem dera pudesse votar o repasse de 500 ou 600 mil reais para repassar para uma classe tão
produtiva. Disse que aqui não tem nenhum barão não, tem pessoas que lutaram e lutam para progredir e que é amigo das pessoas que trabalham nas
fazendas. Que eles, com o poder de união e administração e aliada à mãe terra, fez com que esse cerrado mineiro não permanecesse adormecido.
Disse que a exposição é um momento de lazer para essa gente trabalhadora. O Vereador Vicente de Paulo Coleta falou que é até ruim ficar nesse
embate, porque como disse o Serginho, 120 mil para a classe produtora é um valor mínimo, mas para a sociedade carente é muito. A gestão desse
dinheiro é do Executivo e por uma série de problemas que vem se arrastando, ganhou uma visibilidade muito grande. Falou que está preocupado
com as contas do município esse ano, pois o aumento da dívida é maior que o aumento da arrecadação e tem a preocupação com o salário dos
servidores, com o 13º salário, e esses 120 mil poderia ajudar para isso. Disse que seu voto é tranquilo, sem alarde, mas é contrário ao projeto até
porque o Executivo não contribui só na época da exposição. O vereador Glacir Dall Agnol – Tire, falou que realmente precisa de mais dinheiro para
a saúde, mas também precisa de dinheiro para a exposição. A vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão falou que no ano passado votou a favor desse
projeto e esse ano é favorável de novo, pois se votou no ano passado, porque seria contra agora. O Presidente Amir Campos Ferreira – Batata falou
que Presidente só vota em caso de empate, mas se ele votasse seria a favor do pro0jeto e que fica triste pelo valor pequeno, deveria ser mais, para
beneficiar mais o povo. Disse que não adiante cortar dinheiro de varredeiras, de cafezinho, tem de cortar cargos com valores altos e adequar a filha
de pagamento. Pediu aos vereadores contrário que repensem bem os seus votos. Colocado o projeto em votação o mesmo foi aprovado em 1º e 2º
turnos por maioria (5x3) votando contra o Projeto os vereadores Victor Hugo Martins Tavares, Vicente de Paulo Coleta e Gideon Pena Rocha. Nada
mais tendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos, em especial a dos senhores vereadores e encerrou
a mesma. Eu, Edna Rocha Thomaz Falcão, Secretária, lavrei a presente ata em 06 de julho de 2015.
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