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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
Pauta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo Terça-Feira – Dia 10/03/2015 às 18:30 horas.

Projeto

Nº

Ementa

Projeto de Lei
3.411/2015
Altera a Lei nº562 de 27 de abril de 2005 e dá outras providências.
Ordinária
Projeto de Lei
Altera a denominação das unidades de Ensino que especifica e dá outras
3.420/2015
Ordinária
providências.
Projeto de Lei
Autoriza o Município de Monte Carmelo a celebrar convênio com a
3.421/2015
Ordinária
Associação dos Deficientes de Monte Carmelo - ADEMC
Monte Carmelo, 09 de Março de 2015.
Amir Campos Ferreira – Batata
Presidente

Autor

Início da
Tramitação

Executivo

27/01/2015

Executivo

06/03/2015

Executivo

09/03/2015

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº 3.421 DE 09 DE MARÇO DE 2015.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE MONTE
CARMELO – ADEMC.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com a ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DE MONTE CARMELO
– ADEMC, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 22.229.389/0001-84, visando a realizar o transporte escolar dos alunos com
deficiência em veículo adaptado.
Art. 2º - As despesas desta lei correrão a conta de dotação orçamentária descrita no orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 09 de Março de 2015.
FAUSTO REIS NOGUEIRA
Prefeito Municipal
VILSON VIEIRA BORGES
Secretário Municipal de Governo

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
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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
Ata da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 3ª Sessão Legislativa. Aos três dias do mês de Março 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, passando-se à leitura da
ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Passou-se então a leitura das correspondências recebidas. Dando início à Ordem do Dia, foi
colocado em discussão o Projeto de Resolução nº 054/2015, da Mesa Diretora, que Aprova as contas do município de Monte Carmelo, exercício de
2013. Na oportunidade o vereador Wilson Dornelas Rodrigues pediu para constar em ata que na comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas ele é contra a aprovação das contas do município de Monte Carmelo, Exercício de 2013. Disse que essas contas da Administração Municipal
atual e especialmente essa conta do exercício de 2014, vieram com uma rapidez nunca vista anteriormente, sendo enviado muito rápida pelo Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, com parecer favorável, o que gera dúvida, pois talvez seja parte do acordo com o grupo político que participou
desde esquemas de fraude nas licitações do município e tinhas tentáculos no governo estadual, o qual ficou até 31/12/2014, no toma lá, dá cá, ou
seja, fizeram licitações fraudulentas no ano de 2013 e agora com aprovação das contas do ano de 2013, tentam passar e iludibriar o povo de Monte
Carmelo, dizendo que não aconteceu nada. Foi tudo invenção do Ministério Público, o que não é verdade, pois tem um inquérito aberto do Ministério
Público de Minas Gerais e conforme informações preliminares pela responsável da apuração destes desvios de recursos públicos, das 15(quinze
licitações) feitas no ano de 2013, todas tem indícios fortes de desvios de dinheiro do povo de Monte Carmelo, isto segundo informações da Doutora
Karen Lopes, Delegada responsável pela Delegacia de Crimes feitos por Prefeito. O parecer do Tribunal de Contas avalia somente se os recursos
destinados e aplicados na Educação, Saúde e Pagamento de Pessoal, ficaram dentro dos limites constitucionais, mas neste ano de 2013, muitas coisas
fraudulentas aconteceram nesta administração atual do partido dos trabalhadores e o vereador em respeito aos cinco mandatos consecutivos , que o
povo de Monte Carmelo concedeu ao mesmo, não tem como votar nestas contas, pois estes recursos desviados, poderiam ter salvados muitas vidas
de pessoas, que morreram devido a falta de um atendimento no momento que precisava. Frisou mais uma vez, que a história e quem vai dizer estava
certo ou errado, mas que o parecer do Tribunal é um parecer que não é obrigatório a aceitação pela Câmara Municipal de Monte Carmelo, pois nós
vereadores temos conhecimento da gravidade do acorrido no ano de 2013 e mesmo tendo parecer favorável ou contra por qualquer aprovação de
contas do município, a Câmara que validade ou não este parecer, pois estes motivos e que o vereador Wilson Dornelas, votou contra a aprovação
das contas do município de Monte Carmelo no ano de 2013. O vereador Victor Hugo Martins Tavares disse que ele esteve com a Delegada Karen
Lopes, junto com os vereadores Wilson Dornelas e Gideon Pena Rocha, mas que não teve acesso ao Processo, para fazerem uma análise trazer
subsidio para a discussão do projeto de resolução com as contas do prefeito de Monte Carmelo no ano de 2013, mas que infelizmente não tiveram
acesso ao processo. Na oportunidade falou também dos problemas ocorridos na Administração passada quando gastam quase um milhão para o trio
elétrico no carnaval e mesmo assim as contas foram aprovadas também. Disse que não vai votar contra o parecer do Tribunal de Contas e é favorável
à aprovação na comissão e na votação do projeto. Disse que se tem corrupção tem de fazer uma CPI para investigar a veracidade da denúncia. O
vereador Vicente de Paulo Coleta falou que e favorável até porque a análise do Tribunal de Contas é uma análise técnica e não entra no mérito de
denúncias de corrupção ou casos que estão na esfera judicial e que a Câmara não e tribunal de justiça, para ficar julgando casos de polícia e justiça.
O vereador Wilson Dornelas falou que tem um respeito pelo vereador Vicente, mas que não concorda com o mesmo, em jogar somente a investigação
para a esfera judicial, pois o julgamento de contas do município e mais político do que técnico, pois principalmente os desembargadores do Tribunal
é composto por muitos políticos que perdem o mandato de Deputado e os mesmos são neste tribunal para o mesmo procedimento de análise tem
parecer diferentes, uns pedem aprovação outros pedem reprovação. Neste caso especifico das contas do município de Monte Carmelo ano de 2013,

Pág. 4

as evidências não deixam dúvida, que a câmara municipal deveria reprovar as contas e deixar para o executivo, procurar na justiça a sua defesa. Pois
o político tem que ter firmeza em seu posicionamento, pois muitos políticos, procura sempre a zona de conforto, pois caso já tivéssemos o resultado
do inquérito, onde apontasse para desvios de recursos públicos, penso que a Câmara Municipal em sua maioria não teria coragem de votar por esta
aprovação, mas sempre procuro ser ponderado, no momento certo, caso for necessário abrir uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) estará
sempre do lado da verdade, sem sensacionalismo, como sempre foi minha conduta neste Legislativo. O vereador Gideon Pena Rocha falou que ele
também esteve em Belo Horizonte juntamente com os vereadores Wilson Dornelas Rodrigues e Victor Hugo Martins Tavares, mas que não puderam
ver o processo, e que assim sendo não ia votar contra o parecer favorável do Tribunal de Contas de Estado, apesar de reconhecer que o Prefeito atual
não está dando conta de administrar: a cidade, com péssimo trabalho na área da saúde, Obras e serviços públicos e outros. O vereador Jesus Francisco
Alves disse que esse processo pode ser visto de duas maneiras: Uma se o processo estivesse aqui à disposição dos vereadores, com os fatos postos
a claro e outra é a análise técnica do Tribunal de Contas e que a sua aprovação das contas em nada irá alterar no andamento do processo na justiça.
Em sequência após a leitura do parecer favorável da comissão, por maioria, passou-se a votação nominal e em ordem alfabética, e foi assim a
votação. Vereador Amir Campos Ferreira-Batata, votou favorável a aprovação das contas; Vereadora
Edna Rocha Thomaz Falcaõ, favorável;
vereador Gideon Pena Rocha, favorável; Glacir Dall Agnol-Tire, favorável a aprovação das contas; Jesus Francisco Alves, favorável também;
Sebastião Martins Caetano Neto-Lula Bala, favorável a aprovação; Vicente de Paulo Coleta, favorável a aprovação; Victor Hugo Martins Tavares,
favorável a provaçãpo das contas e Wilson Dorenelas Rodrigues, voto contrário a provação das contas e ao parecer do tribunal de contas, ficando as
as contas do Municipio de Monte Carmelo, aprovadas por maioria, (8x1), votando contra apenas o vereador Wilson Dornelas Rodrigues. Em
sequência foi colocado em discussão e votações os requerimentos. Requerimento nº 016/2015, do vereador Glacir Dall Agnol, aprovado.
Requerimentos de nºs 012/2015, 013/2015 e 014/2015, do vereador Gideon Pena Rocha, aprovados. Moção de Pesar nº 001/2015, do vereador
Amir Campos Ferreira-Batata, assinada também por outros vereadores e vereadora, em razão do falecimento de Geraldo Martins Fontes-Loro,
aprovada. Ao final o vereador Wilson Dorenelas Rodrigues cobrou do Sr. Elias Cabral, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, que fosse
trocados as lâmpadas queimadas de todas as praças de nossa cidade e em especial da praça do Camilão. O vereador Gideom Pena Rocha também
cobrou o atendimento da reivindicação dos motoristas da Prefeitura. Em sequência falou o Sr. Antônio Salvador, do Sindicato dos Servidores
Públicos de Monte Carmelo, que falou sobre direitos dos servidores como quinquênio e férias prêmio e pediu o apoio dos vereadores para que seja
feito pelo município um novo Plano de Cargos para os servidores para resolver as inadequações existentes. 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 03 de Março de 2015.
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