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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 3.425 DE 16 DE MARÇO DE 2015.
ALTERA DENOMINAÇÃO DA RUA “F” DO BAIRRO JARDIM ZENY II, PARA RUA WALDERCINO COELHO CHAVES, “SR. NEGO”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica alterada a denominação da atual Rua “F”, do Bairro Jardim Zeny II, em Monte Carmelo, que passará a denominar-se Rua Waldercino
Coelho Chaves, “Sr. Nego”.
Art. 2º - Fica a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, através de seu departamento competente encarregada de fazer o emplacamento do novo
nome da mencionada via pública, bem como comunicação à CEMIG; Correios; DMAE e órgãos correlatos.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 25 de Março de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.428 DE 19 DE MARÇO DE 2015.
“ALTERA O ART. 1º DA LEI 1238 DE 11 DE MARÇO DE 2015.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art.1º Fica alterado o art. 1º da Lei 1.238 de 06 de março de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
“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 em veículo
adaptado dos alunos com deficiência e dos pacientes com necessidades especiais e acamados.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo - MG, 25 de Março de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.430 DE 20 DE MARÇO DE 2015
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“ALTERA OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI Nº 1.138 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os arts. 1º e 2º da Lei nº 1.138 de 20 de dezembro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com o “Conselho de Defesa Social de Monte
Carmelo”, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.679.096/0001-66, visando à
aquisição de viaturas, equipamentos e reforma de prédio dos órgãos responsáveis pela segurança pública de Monte Carmelo
– Polícia Civil e Polícia Militar.
Art. 2º. O Município de Monte Carmelo fica autorizado a doar, através de Convênio, ao Conselho Municipal de Defesa Social
o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Parágrafo único. Os valores mencionados no caput deste artigo deverão ser destinados exclusivamente à aquisição viaturas,
equipamentos e reforma de prédio dos órgãos responsáveis pela segurança pública de Monte Carmelo – Polícia Civil e Polícia
Militar, sob pena de devolução integral do valor ao Município.”
Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 1169 de 16 de abril de 2014.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo - MG, 25 de Março de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 090/2015, DE 10 DE MARÇO DE 2015.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO A IRMÃ LÚCIA CATARINA SANTOLIN
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º - Fica oncedido o título de cidadão carmelitano a Irmã Lúcia Catarina Santolin.
Art. 2º - O título mencionado no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue ao
homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 10 de Março de 2015.
Victor Hugo Martins Tavares Amir Campos Ferreira-Batata
Gideon Pena Rocha
Edna Rocha Thomaz falcão Vicente de Paulo Coleta
Jesus Francisco Alves Glacir Dall Agnol

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 7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 3ª Sessão Legislativa. Aos dezessete dias do mês de Março do ano de
dois mil e quinze, às 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 ausentes os vereadores Glacir Dal Agnol-Tire; Victor Hugo Martins
Tavares; Gideon Pena Rocha e Edna Rocha Tomaz Falcão, mas havendo número exigido no Regimento, 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
ao Grande Expediente usou a tribuna a Sra. Simone Teles, que falou a respeito da dificuldade de se obter um atestado de funcionamento da Prefeitura
de Monte Carmelo, devido às exigências que estão fazendo, notadamente pela vistoria do Corpo de Bombeiros, sendo que nem corpo de bombeiros
existe em Monte Carmelo. Falou também que os fiscais da Prefeitura Municipal estão extrapolando na sua função de fiscalizar, agindo com
prepotência e estão visitando os estabelecimentos com arrogância e dando o prazo de 15 dias para adequarem aos requisitos. Questionou se todos os
estabelecimentos de Monte Carmelo, inclusive a Prefeitura, Câmara, secretarias, se todos possuem alvará do corpo de bombeiros e disse que pelo
jeito deverão fechar todas as empresas de nossa cidade, e perguntou, como ficará a economia da cidade? Disse que já procurou o CDL e está agendada
uma reunião para segunda feira. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que esse projeto teve na Câmara Municipal e não foi aprovado, porque
é ruim para a cidade e até porque o Prefeito de Monte Carmelo ainda não assumiu seu cargo até hoje, Falou que realmente os fiscais estão sendo
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prepotentes com os comerciantes, abusando de suas autoridades, invadindo até residências. Falou que os fiscais têm o poder de policia mas não de
abuso. Falou que os cartórios também estão dificultando muito a vida das pessoas e que em outras cidades, como Coromandel, é muito mais fácil
resolver os problemas nos cartórios, que são mais maleáveis. Disse que entende que a Prefeitura e os Cartórios só querem mesmo receber dinheiro,
esta no papel deles, mas tem de prestar serviço a população. Falou sobre um loteamento no alto da Vila Nova, que já tava aprovado e que o Prefeito
cancelou o Decreto de aprovação. Disse que na verdade a única obra que a atual administração fez até agora foi o portão do cemitério. Mencionou
que no caso dos alvarás é importante a intervenção e posição do CDL e da Associação comercial. O vereador Vicente de Paulo Coleta disse que foi
muito bom a vinda da Simone à Câmara, porque esse projeto ficou quase um ano na Casa e ninguém se manifestou, que nem a Associação comercial
e nem o CDL, que foram chamados, se manifestaram. Disse que não acredita que a Administração tenha a intenção de prejudicar os pequenos
comerciantes que são os que mais trabalham e produzem pelo município. Que os vereadores podem reivindicar junto ao Poder Executivo, que
melhore o projeto, no sentido de atender o poder público e também os interesses dos comerciantes. O Vereador Wilson Dornelas Rodrigues pediu
para constar em ata que a reclamação a respeito, quando da vistoria nos imóveis, por parte do município, no exercício do poder de polícia representado
pelos ficais dos município, a reclamação partiu dos proprietários dos imóveis de comércios, o mesmo somente externou a posição destes
comerciantes, inclusive um é o proprietário da Agrimonte, Sr. Cristiano que fez a reclamação e que se precisar virá até a Câmara Municipal. A
respeito do cartório de imóveis de registro de Monte Carmelo, cujo proprietário Sr. Marcio Moraes estava presente, falou que todos os seguimentos
de nossa sociedade, destes cafeicultores, proprietários de loteamentos, pessoas humildes que precisam de serviço cartorial, reclamam das dificuldades
e burocracia dos serviços deste cartório e que inclusive falam que é também um dos grandes problemas que dificultam o desenvolvimento de Monte
Carmelo, o vereador falou também que os funcionários do cartório são competentes, mas precisa mudar é a visão do proprietário em atender a
população com mais agilidade. O vereador Amir Campos Ferreira-Batata, falou que o debate é muito importante e que vai levar ao Prefeito Municipal
a insatisfação dos comerciantes e que ele elabore um novo projeto que atenda ao interesse da população. Na oportunidade o Sr. Jovelino Antônio
manifestou que ele, mesmo apenas em um cômodo ligado à sua casa, não consegue o alvará, que estão querendo vistoria do corpo de bombeiros na
sua casa. O Sr. Florimar Moreira Neto, Vice Presidente do CDL, representando a entidade, disse que o CDL vai discutir com os comerciantes e com
a Administração Pública, para tentar resolver essa questão da emissão dos alvarás, mesmo que seja provisório por 60 ou 90 dias e que estes problemas
estão afetando 100% dos comerciantes. O advogado Paulo Antônio usou a tribuna e falou que estava representando a vizinhança do prédio da
promotoria de justiça, na Rua Tiradentes, dizendo que estão preocupados e temerosos pela falta de segurança no local; que no Prédio da Promotoria
não tem segurança nenhuma, mas que está preocupado mesmo é com a segurança de sua família. E dos vizinhos, pois o local está sempre cheio de
policiais armados e sem preparo. Relatou fatos ocorridos no local e que inclusive, foi asperamente ameaçado pelo Tenente Glauber, que na
oportunidade se apresentou como advogado, o que ele não é, pois se fosse não seria tenente. Perguntou será que o corpo de bombeiros vistoriou e
autorizou o funcionamento da promotoria naquele local? Disse que falou com o Fausto, que ele nunca considerou como Prefeito, e este disse apenas
que se a promotoria incomoda a vizinhança naquele local, se mudar irá incomodar outro vizinhança. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou
que a Câmara Municipal já fez a sua parte aprovando a doação do terreno para a construção da sede própria nas proximidades da FUCAMP, inclusive
prorrogando o prazo para a construção. O vereador Vicente de Paulo Coleta disse que a construção da sede do Ministério Público já vem se
arrastando a 10 ou 20 anos e que a questão do Ministério Público foge à competência do Legislativo, mas que eles mesmo devem estar vendo a
fragilidade daquele local. Passando à Ordem do Dia foi colocado em discussão o Projeto de Lei 3.424/2015, do Executivo, que autoriza a distribuição
gratuita de brindes e presentes aos idosos cadastrados nos centros de convivência do município de Monte Carmelo. O vereador Wilson Dornelas
Rodrigues falou sobre o projeto e também sobre o trabalho da Secretaria de Trabalho e Ação Social, pois uma pessoa procurou a Secretaria de Ação
Social com uma receita de R$27,00 e não foi atendida. O Projeto foi apenas dado entrada. Projeto de Lei nº 3.425/2015, de autoria do vereador
Wilson Dornelas Rodrigues, que altera a denominação da Rua F do bairro Jardim Zeny II, para Rua Waldercino Coelho Chaves, Sr. Nego. Projeto
deu entrada na Casa. Projeto de Lei n° 3.423/2015, de autoria do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que reconhece de Utilidade Pública a
Assistência Espírita São Jorge Guerreiro. Na oportunidade, o Sr. Márcio Antônio de Moraes, em nome da Presidente Eliane, falou a respeito do
Centro Espírita e do trabalho que desenvolvem, Na oportunidade falou ainda da burocracia dos cartórios, que tem de obedecer várias determinações
legais e que são fiscalizados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e que se fizerem alguma coisa fora da Lei podem até perder o cartório. O
vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que respeita muito a Dona Ada, mas acha o cartório de Monte Carmelo muito burocrático demais, mas
que essa é uma crítica construtiva. Foi respondido pelo Sr. Márcio que está fazendo um trabalho de modernização cadastral e que espera que até o
final do ano tudo deverá ser melhorado. Colocado o Projeto em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos.
Moção de Pesar 004/2015, de autoria do vereador Wilson Dornelas Rodrigues, assinado pelos demais vereadores, em razão do falecimento de João
Graciano Rodrigues, aprovada. Requerimento 035/2015, do vereador Wilson Dornelas Rodrigues, aprovado. Na oportunidade falaram a respeito do
requerimento o vereador Wilson Dornelas Rodrigues e o Presidente da Associação da Banda de Musica Municipal, Sr. Divinaldo Felicio de Oliveira.
Requerimento 036/2015 e 037/2015, do vereador Vicente de Paulo Coleta, aprovados. Ao final da reunião o Presidente Amir Campos FerreiraBatata, parabenizou ao vereador Wilson Dornelas Rodrigues pela aprovação do seu filho, Wilson Filho, em dois concursos do Ministério Público.
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 17 de Março de 2015.
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