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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 3.468 DE 07 DE AGOSTO DE 2015.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A “ASSOCIAÇÃO DA BANDA CARMELITANA
EDERVAL COELHO CHAVES” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes na Câmara Municipal APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com a “Associação da Banda Carmelitana Ederval Coelho Chaves”,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no Ministério da Fazenda sob o n.º 17.996.713/0001-50, visando o repasse de verbas
para a manutenção da Banda Municipal.
Art. 2º O - Município fica autorizado a doar à “Associação da Banda Carmelitana Ederval Coelho Chaves”, o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) na forma estabelecida em convênio.
Art. 3º - A Contribuição destinada a esta Associação constará do orçamento anual e deverá ser paga de acordo com a disponibilidade financeira do
Município.
Art. 4º - A doação a que se refere o artigo 2º fica condicionada à observância das disposições do art. 26 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 19 de Agosto de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.472 DE 17 DE AGOSTO DE 2015.
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº 1.257 DE 10 DE JUNHO DE 2015.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - O § 1º, do inciso III, do Art. 3º, da Lei nº 1.257, de 10 de Junho de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 3º - [...[
III - [ ...[
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§ 1º - O valor do adiantamento de que trata esta Lei, não poderá exceder
O valor máximo de R$800,00 (oitocentos reais), exceto no tocante ao
valor de passagens respeitando-se as vedações contidas no artigo 69 da
Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 19 de Agosto 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 22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo – MG – 3ª Sessão Legislativa.
Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 18h30 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
ordinária. 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 início à reunião, determinando a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada, passando-se às correspondências
recebidas. No Grande Expediente foi entregue a Moção de Aplauso, de autoria do vereador Wilson Dornelas Rodrigues à Madeireira do Tonhão,
nas pessoas de suas proprietárias Adriana Gomes Sanita e Cristiane Gomes Monteiro. O quadro com a Moção de Aplauso foi entregue pelo autor
Wilson Dornelas Rodrigues às homenageadas, juntamente com a mãe das mesmas, Sra. Hosana. Em seguida foi entregue outra Moção de Aplauso
ao Cabo Marcos Antônio Vieira, de autoria do vereador Gideon Pena Rocha, que entregou o quadro ao homenageado juntamente com a sua esposa
Leninha. Em sequência falou o vereador Wilson Dornelas Rodrigues, que falou que cada vereador pode conceder quatro moções por ano e que os
vereadores estão sendo felizes na escolha dos homenageados, como é o caso de hoje, onde duas famílias estão sendo homenageadas, a do cabo Vieira
e a família do Antônio Ferreira Gomes – Tonhão, representada pelas suas filhas Adriana e Cristiane e pela sua esposa Hosana. Disse que as duas
conseguiram se sobressair no mercado de madeireira e representa muito bem o nome do seu pai, o ex-vereador Tonhão. Do cabo Vieira ele enalteceu
a seriedade como o seu trabalho, trilhado sempre no caminho da honestidade, dizendo que apesar de ser um caminho mais estreito o seu trabalho é
sem mácula. Cumprimentou também a presença do Tenente-Coronel Marcos Aurélio Daniel e sua família. Seguindo-se falou o vereador Gideon
Pena Rocha que nominou todos os policiais presentes e agradeceu por terem vindo prestigiar o cabo Vieira. Disse que eles são como anjo da guarda
e que arriscam suas vidas para cuidar das famílias em geral, da população e pediu que Deus ilumine todos os policiais; citou que o cabo Sousa esteve
como vereador nessa Casa e o Sargento Cacau também como assessor parlamentar. Mencionou que desde o ano de 2002 estão pedindo aumento do
efetivo para a polícia militar e que até hoje não foi atendido essa reivindicação do Município e que os atuais policias tem que se desdobrar para fazer
a segurança da população. Na sequência falou, em nomes dela e de seu irmão a Sra. Adriana Gomes Sanita que disse estar emocionada e que a
homenagem é muito importante para toda a família, lembrou do seu pai, que foi vereador nesta Câmara Municipal e que era um homem de fibra que
toda vez que caia, levantava e partia para a luta e que ela se espelha nele e na sua mãe. Disse que a homenagem é justa sim porque são quase 40 anos
de trabalho em Monte Carmelo, que tem orgulho de morar na Vila Nova e orgulho de estar no mesmo ramo que seu pai tinha. Falou em seguida o
homenageado cabo Marcos Antônio Vieira, que agradeceu a Câmara Municipal, através do Presidente Amir Campos Ferreira-Batata, ao vereador
Gideon Pena Rocha pela homenagem, ao vereador Wilson Dornelas Rodrigues pelas palavras proferidas referente a sua pessoa, agradeceu ao
Tenente Coronel Marcos Aurélio Daniel e sua esposa e filha, aos demais policiais e falou que em razão da festa da Romaria os demais não puderam
estar presente, agradeceu a sua esposa Josiane e em nome dela toda a sua família. Disse que exatamente na data de hoje, em 11 de agosto de 1998,
desembarcava na rodoviária, chegando em Monte Carmelo, ocasião em que o Sargento Braga, que foi recepciona-lo falou que quem bebe água de
Monte Carmelo não sai mais daqui e acha que ele tem razão, casou com uma carmelitana, tem uma filha carmelitana e hoje tem um lugar na sociedade
de Monte Carmelo. O Presidente Amir Campos Ferreira-Batata falou que as filhas do Tonhão são o espelho do que ele foi e que o cabo Vieira é
merecedor da homenagem, e que as Moções de Aplauso refletem a homenagem não só da Câmara Municipal, mas de toda comunidade carmelitana.
Passando-se à Ordem do Dia foi dado entrada nos seguintes projetos: Projeto de Lei nº 3.465/2015, da vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão, que
institui o programa de conservação e manutenção das estradas rurais do Município de Monte Carmelo e dá outras providências; Projeto de Lei nº
3.466/2015, do Executivo, que ratifica as alterações do contrato do consórcio intermunicipal de saúde do Triângulo Mineiro-CISTM e dá outras
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providências; Autoriza o Município de Monte Carmelo a celebrar convênio com a Associação da Banda Carmelitana Ederval Coelho Chaves e dá
outras providências. Projeto de Lei n° 3.467/2015, do Executivo, que autoriza o Departamento Municipal de Água e Esgoto-DMAE a firmar convênio
com o Município de Romaria. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que espera que o Município de Romaria que pague as despesas, porque
o Município de Monte Carmelo não está comprando nem medicamentos e utilidades médicas para o Pronto Socorro e Policlínicas, que nem seringa
está tendo. O vereador Gideon Pena Rocha disse que só vota o projeto em respeito ao Prefeito de Romaria, Ferdinando, que é uma pessoa boa e
competente, porque em Monte Carmelo a população não consegue um caminhão pipa nem para apagar a poeira na entrada da UFU – Universidade
Federal de Uberlândia. O vereador Vicente de Paulo Coleta falou que o motivo de não aguar as ruas da cidade, é a falta de água mesmo, mas que
vota o projeto porque Romaria é um dos municípios que fomenta o comércio e a economia do município de Monte Carmelo. O Presidente Amir
Campos Ferreira-Batata, falou que está faltando medicamento até no Pronto Socorro e PSFs, que a Secretária de Saúde até pode ter boa vontade,
mas a situação está ruim. Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade, em 1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº 3.460/2015,
de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal. O vereador Victor
Hugo Martins Tavares pediu que o Projeto ficasse para ser votado na próxima reunião. Em seguida foi convidada a aluna Maria Aparecida Amaral,
aluna do 8º Período de Direito da FUCAMP e bolsista da FAPEMIG, que explicou o projeto, que é fruto de um anteprojeto montado pelos
pesquisadores do Curso, sob a orientação da professora Natalia Mazutti, dizendo que visitaram algumas secretarias, procuradoria e órgãos da
Prefeitura Municipal na fase de montagem do anteprojeto e falou dos benefícios do projeto, se aprovado, tanto para o cidadão como para a
Administração Pública. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que fica feliz pelo conhecimento que ela tem e este é o primeiro projeto de
iniciativa acadêmica, apesar de ter sido assinado por todos os vereadores e que isso demonstra a participação democrática do povo. O vereador
Vicente de Paulo Coleta disse que o projeto e bom e que sua preocupação é apenas com o prazo de dez dias para que a Administração responda e
por não ter no projeto uma “vacacio Legis” e deveria ter. O vereador Victor Hugo Martins Tavares disse que é um projeto técnico-cientificoacadêmico, resultante de um projeto de pesquisa e que precisa tratar a coisa pública com seriedade, como é o slogan da Câmara. Disse que justificava
o seu voto, que não é contrário ao projeto, mas que faltou o trabalho de campo, mesmo assim é favorável ao projeto. Colocado o mesmo em votação
foi aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade. Projeto de Lei n° 3.464/2015, do Executivo, que Institui o Programa Adote uma Praça e dá outras
providências. Foi colocado uma Emenda ao projeto, de autoria do vereador Wilson Dornelas Rodrigues, que foi aprovada por unanimidade. Colocado
o projeto em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade, com emenda, em 1º e 2º turnos. Projeto de Decreto Legislativo nº 094/2015, de autoria
do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que concede o título de cidadão carmelitano ao Sr. Marcos Antônio Victor dos Santos – Marquinhos do
Foto Lucas, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 3.469/2015, dos vereadores Wilson Dornelas Rodrigues e Vicente de Paulo Coleta, que
reconhece de utilidade pública a Associação da Banda Carmelitana Ederval Coelho Chaves, aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto
de Lei nº 3.468/2015, do Poder Executivo que autoriza o Município de Monte Carmelo a celebrar convênio com a Associação da Banda Carmelitana
Ederval Coelho Chaves e dá outras providências, encaminhado aos vereadores. Moção de Aplauso nº 029/2015, do vereador Vicente de Paulo Coleta
aos alunos do time de futsal da Escola Estadual Gregoriano Canedo, aprovada. Moção de Pesar nº 021/2015, em razão do falecimento de D.
Almerinda Elias Nogueira, aprovada. Moção de Pesar n° 022/2015, do vereador Vicente de Paulo Coleta, em razão do falecimento de José Antônio
Lourenço da Costa, aprovado. Requerimentos de números 112/2015 e 113/2015, do vereador Victor Hugo Martins Tavares, aprovados. O vereador
Wilson Dornelas Rodrigues pediu para constar em ata, que a sociedade espera que o político tem zelo e austeridade com o dinheiro público, pois na
atual conjuntura política e econômica que atravessa nosso país, querer aumentar número de vereador é um golpe na sociedade que elegeu os mesmos,
que com certeza nas urnas do ano que vem dará uma resposta aos políticos que fizerem esta irresponsabilidade, não votando nos mesmos. Já tem
câmaras de vereadores que estão reduzindo o número de cadeiras no legislativo e outras estão reduzindo o salário, devido pressão da sociedade
organizada. Nada mais havendo 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 11 de agosto de 2015.
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