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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 3.482/2015, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015.
Estipula condições para licitação que especifica e dá outras providências
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica determinado que nas licitações para contratação de transportes de estudantes pelo município, via licitação, em qualquer modalidade
ou tipo, deverá, além da obediência às leis específicas sobre licitação, obedecer ainda às seguintes determinações:
I – Que todos os veículos, que irão ser objeto das licitações sejam emplacados em Monte Carmelo;
II – Que o veículo esteja em nome da firma participante ou do proprietário da firma.
Parágrafo único – As determinações mencionadas neste artigo deverão, obrigatoriamente, constar do Edital de licitação para a contratação de
transporte de estudantes pelo Município de Monte Carmelo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 21 de outubro 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
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EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
Ata da 30ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo – MG – 3ª Sessão Legislativa.
Aos treze dias do mês de outubro 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 à pedidos e autorização dos vereadores, foi
dispensada a sua leitura, passando-se às correspondências recebidas. Na sequência, no Grande Expediente, usou a tribuna a advogada Dra. Maria
Rosa Oliveira Neta, Vice-Presidente da 88ª Subseção da OAB/MG em Monte Carmelo, que falou, inicialmente a respeito do trânsito da cidade de
Monte Carmelo, com ruas sem placas de indicação, com proibição indiscriminada de proibição de estacionamento, sem a devida regulamentação e
fiscalização. Disse que a cidade precisa de um padrão de trânsito compatível com o número de veículos. Disse que os semáforos não têm
sincronização e deu exemplo o sinaleiro na porta da Prefeitura, onde o pedestre pode escolher o lado que quere ser atropelado. Que precisa haver
mais fiscalização por parte da polícia militar, está havendo muito roubo de motos e veículos e que a despesa com acidentados de trânsito está muito
grande e que se diminuir os sinistros, haverá economia de gastos com a saúde, desafogo no judiciário. Disse que existe verba para isso no orçamento
e que faz um apelo nesta Câmara, não como advogada, mas como cidadã de Monte Carmelo. Falou que poderiam ter um convênio com as autoescolas
para uma melhor conscientização no trânsito, com cursos, minicursos palestras. Lembrou que essa responsabilidade é da Prefeitura, conforme
determina o Art. 10 de Lei Orgânica Municipal. Disse que o serviço de Guarda Municipal já está previsto na Lei Orgânica, então não precisa ser
criada, apenas instituir ou constituir e ela apresenta um pre-projeto de lei que poderá resolver essa questão. Disse que se a verba orçada não for o
suficiente, que se busque auxilio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com subsídios nas próprias multas. Disse que não sabe se estes pedidos
são pertinentes, mas que ela está saindo da inércia comum ao povo e tomando iniciativa, através desse projeto que deverá ser de iniciativa popular.
Disse que sobre o assunto já entrou em contato com o município, mas até hoje não foi atendida. Falou a respeito da facilidade de impedir
estacionamentos em Monte Carmelo, que qualquer um utiliza de dois cones e proíbe estacionar onde acha que deve. O vereador Gideon Pena Rocha
parabenizou a advogada pela iniciativa e sugeriu uma reunião com ela, vereadores, polícia e se o Prefeito quiser participar. Que se depender dele o
projeto vai em frente. Disse que ele também já falou com o Prefeito e não foi atendido, no sentido de resolver o trânsito de Monte Carmelo e que
para esse Prefeito, colocar uma placa é muito difícil. O vereador Victor Hugo Martins Tavares acha que pode colaborar e agradeceu a presença dela
na Câmara e que ela faz parte da classe pensante do município. Disse que tem algumas ponderações a fazer, que a própria OAB pode ajudar, mas
não acredita que esse projeto vá resolver, que aqui tudo tem de ser resolvido na esfera judicial, representações junto ao Ministério Público. Que
todos esses assuntos já foram objetos de requerimentos, mas sequer são respondidos. Disse que ele foi para a porta de Prefeitura com cerca de 300
alunos reclamar de um projeto que já tinha verba aprovada para a realização e o que recebeu foi a ameaça de que se fizesse protesto ele não faria o
projeto e realmente não fez. Que é difícil esse pedido se concretizar, mas que pode contar com ele. A Dra. Maria Rosa disse que se ação do Judiciário
resolvesse, desde o ano de 2013 os problemas de Monte Carmelo estariam todos resolvidos, e que o representante o Ministério Público alegou o
mesmo que ele alegou, não há verba para realizar os projetos. Disse que a OAB sempre dá apoio, inclusive no projeto das câmeras, que não foi para
frente. Disse que essa semana já iniciou uma campanha pela limpeza pública, que perto da casa dela já tem até mesmo APP (Área de Preservação
Permanente) e animais silvestres. Disse que sobre o trânsito já acionou a Prefeitura, o Ministério Público, a Delegada e o Comandante da Polícia e
nada foi feito, e que se não tem um engenheiro de tráfego, deveria ter pelo menos a boa vontade do município. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues
parabenizou a Dra. Maria Rosa, pela iniciativa, mas disse que ela não espere nada dessa Administração atual. Que Monte Carmelo é a única cidade
que a praça não é contornável e isso porque falta colocar uma única placa de trânsito, já aprovado na Câmara. Falou que no ano de 2010 foi feito o
último estudo de trânsito em Monte Carmelo. Falou a respeito da proibição de estacionamentos privados, que é objeto de um projeto de lei de sua
autoria, mas disse que tem certeza que, mesmo aprovado, esse projeto não será cumprido, nem uma placa será colocado, que já fez vários
requerimentos sobre o assunto, mas sem respostas. Falou das dificuldades para a população que até seringa estão comprando para o pronto socorro.
Disse que em outubro de 2006, foi aprovado o Plano Diretor de Monte Carmelo e outras leis esparsas regulamentando vários assuntos, mas que não
há fiscalização. Disse que é difícil, pois o Prefeito Municipal não trabalha, e até as horas extras do pessoal da limpeza foram cortadas pelo Primeiro
Ministro de Monte Carmelo e cortaram até os da limpeza do dia 6 de outubro, mas que vai fazer um requerimento para que sejam pagas. Falou que
quanto ao projeto de lei da dívida ativa, ele recebeu o material solicitado. Falou que no que puder ajudar ele vai ajudar. A Dra. Maria Rosa perguntou
de que foi a ideia de passar a iluminação pública para o município e foi respondido pelo vereador que foi uma Portaria da Aneel. O vereador Vicente
de Paulo Coleta disse que a vinda da advogada à câmara foi boa para reiterar algumas coisas que já foram pontuadas. Que desde 2013 estão esperando
o engenheiro de trânsito. Falou que a cerca de 6 meses pais de alunos estiveram nessa casa reclamando de sinalização na porta da escola Dona Sindá,
que são serviços básicos de competência da Prefeitura. O Presidente Amir Campos Ferreira-Batata agradeceu a presença da Dra. Maria Rosa, as
sugestões, mas disse que dessa administração acha que não precisa esperar muito. Falou que a ACEMC – Associações dos Ceramistas colocaram à
disposição máquinas e caminhões, à custo zero para um mutirão de limpeza e até hoje não tiveram respostas. Disse que em Celso Bueno o banheiro
que existe foi construído com a ajuda dele, do vereador Glacir e cafeicultores e pais de alunos e que a Câmara estará à disposição dela. Dra. Maria
Rosa falou que se quiserem fazer uma reunião com o capitão Geilson, para tentar resolver alguns problemas, podem com a participação da 88ª
Subseção da OAB de Monte Carmelo. Seguindo-se passou à Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 3.480/2015, de autoria do vereador Wilson Dornelas
Rodrigues, que estipula locais de estacionamento privativo e dá outras providências, continua nas comissões. Projeto de Lei nº 3. 482/2015, do
vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que estipula condições para a licitação que especifica e dá outras providências, deu entrada na Casa. O
vereador Gideon Pena Rocha falou que vai retirar seu projeto de lei e assinar este com o vereador Amir Campos Ferreira. Projeto de Lei nº
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3.479/2015, do Executivo, que autoriza a Administração Pública Direta e Indireta a não ajuizar ação de cobrança de crédito no valor que especifica
e dá outras providências, aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Moção de Pesar nº 026/2015, de todos os vereadores, em razão do falecimento
de Luís Cláudio Carneiro, aprovada. Moção de Pesar nº 027/2015, de todos os vereadores, em razão do falecimento de Maria Abadia Mundim da
Silva, aprovada. 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 03 de outubro de 2015.
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