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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 Quinta-Feira – Dia 17/12/2015 às 11:00 horas.

Projeto

Nº

Projeto de
Lei Ordinária

3.336/2014

Ementa
Institui o Dia do Idoso

Estima as Receitas e Fixa as despesas do Munícipio de Monte
Carmelo para o Exercício 2016, na forma que especifica e dá
outras providências.
Projeto de
Institui a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação
3.488/2015
Lei Ordinária
Pública – CIP e dá outras providências.
Projeto de
Reconhece de Utilidade Pública a Associação das Escolas de
3.496/2015
Lei Ordinária
Samba e Blocos Carnavalescos de Monte Carmelo/MG.
Projeto de
Dispõe sobre o reajuste dos servidores do Poder Executivo do
3.497/2015
Lei Ordinária
Munícipio de Monte Carmelo e dá outras providências.
Projeto de
Altera nomenclatura do Conselho Municipal de Segurança
Lei Ordinária
Alimentar e Nutricional – COMSEA, do Munícipio de Monte
3.498/2015
Carmelo, criado pela Lei Municipal nº 544 de 01 de março de 2005
e dá outras providências.
Projeto de
Dispõe sobre Política Municipal de Segurança Alimentar e
3.499/2015
Lei Ordinária
Nutricional e dá outras providências.
Projeto de
Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e permutar áreas
Lei Ordinária
3.500/2015
do domínio público do Munícipio de Monte Carmelo, na forma
que especifica.
Projeto de
Regulamenta a Feira Livre do Produtor Rural e da Agricultura
3.501/2015
Lei Ordinária
Familiar de Monte Carmelo e dá outras providências.
Projeto de
Autoriza o Munícipio de Monte Carmelo /MG a conceder direito
3.502/2015
Lei Ordinária
real de uso de imóvel que especifica e dá outras providências.
Monte Carmelo, 16 de dezembro de 2015.
Projeto de
Lei Ordinária

3.481/2015

Autor

Início da
Tramitação

Vereador Victor
Hugo Martins
Tavares

08/04/2014

Executivo

30/09/2015

Executivo

27/11/2015

Vereador Vicente
de Paulo Coleta

16/12/2015

Executivo

16/12/2015

Executivo

16/12/2015

Executivo

16/12/2015

Executivo

16/12/2015

Executivo

16/12/2015

Executivo

16/12/2015

Amir Campos Ferreira – Batata
Presidente
Convocação da Reunião Solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo Quinta-Feira – Dia 17/12/2015 às 12:00 horas.

Projeto

Nº

Ementa

Autor

Posse da Mesa Diretora para o anuênio 2016.
Monte Carmelo, 16 de dezembro de 2015.
Amir Campos Ferreira – Batata
Presidente
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Início da
Tramitaçã
o

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº 3.496/2015, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.
RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESCOS DE MONTE
CARMELO/MG
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica reconhecido de Utilidade Pública, a Associação das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Monte Carmelo/MG, inscrito no
CNPJ nº 23.684.206/0001-33, com sede na Praça Governador Valadares, SN – Bairro Centro, em Monte Carmelo-MG.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 16 de Dezembro de 2015.
VICENTE DE PAULO COLETA
Vereador

PROJETO DE LEI Nº 3.497 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.
“DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido o reajuste salarial no valor de 5,00% (cinco por cento) aos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais da
administração direta e indireta, aposentados, pensionistas, comissionados, contratados e do DMAE, do município de Monte Carmelo.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo - MG, 15 de Dezembro 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
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.333/2014, 04 DE ABRIL DE 2014.
INSTITUI O “DIA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA”.
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O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Institui no calendário oficial do Município de Monte Carmelo, o “Dia Municipal do Portador de Deficiência”.
Art. 2º - As homenagens alusivas ao dia do Portador de Deficiência, serão comemoradas no dia 09 de setembro.
Art. 3° - O Poder Executivo Municipal poderá divulgar e realizar eventos comemorativos, no dia 09 de setembro de cada ano, em homenagem aos
portadores de deficiência do Município de Monte Carmelo.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 16 de Dezembro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.489 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
“CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL ADOLESCENTE PROFISSIONALIZANTE – PROMAP.”
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes na Câmara Municipal APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Programa Municipal Adolescente Profissionalizante – PROMAP do Município de Monte Carmelo, vinculado à Secretaria
Municipal de Trabalho e Ação Social.
Art. 2º O Programa possui os seguintes objetivos:
I – integrar o adolescente na sociedade;
II – orientar e preparar o adolescente para o mercado de trabalho;
III – prestar assistência à família e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social.
Art. 3º Os Adolescentes deverão fazer um cadastro na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, e serão selecionados mediante prévia triagem
social realizada pelas unidades de assistência social da Proteção Social Básica e Especial.
Art. 4º O público alvo deste programa é formado por jovens em situação de risco e vulnerabilidade social, atendidos por instituições sociais, e
preencham pelo menos dois dos seguintes critérios:
I – ter renda familiar de até 03 salários mínimos;
II – ter renda per capita inferior a ½ salário mínimo;
III – ter inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal;
IV – ser beneficiário de programas sociais de transferência de renda;
V- que possuam idade entre 14 (Quatorze) e 17(Dezessete) anos;
VI- estejam matriculados na rede de ensino regular, supletivo ou especial.
Art. 5º O adolescente poderá permanecer no programa até completar os 18 (dezoito) anos, independente da data de início.
Art. 6º A Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social elaborará cronograma específico de orientação teórica e que, deve ocorrer em ambiente
físico adequado ao ensino, e com meios didáticos apropriados que consistirá na preparação do jovem, através da abordagem dos seguintes aspectos:
I - inclusão digital;
II - noções gerais de rotina de trabalho;
III - apoio à elevação da escolaridade, proporcionando reforço em gramática, redação e leitura, conhecimentos gerais e matemática básica;
IV - cidadania, ética e valores humanos, oferecendo atividades que alcancem as questões relacionadas à saúde, relações interpessoais, educação
socioambiental, protagonismo juvenil e projeto de vida.
V – convívio social, comunitário e familiar;
Parágrafo Único. As aulas teóricas não poderão ultrapassar 06 (seis) meses e com carga horária fixa de 04 horas aulas diárias.
Art. 7º As aulas práticas serão desenvolvidas nos setores da Prefeitura de Monte Carmelo, sob coordenação e monitoramento de um servidor
designado para esta função, devendo ser observado o seguinte:
I – atividade compatível com que é estabelecido pelo programa;
II – atividade que não comprometa a integridade física, moral, educacional e social conforme prevê a Lei Federal n.º 8.069/90;
III – colaboração em setores que conciliem com o que foi assimilado nas aulas teóricas.
§ 1º É vedado designar ao adolescente qualquer atividade de chefia, coordenação e direção que caracterizam responsabilidade pelo setor.
§ 2º As aulas práticas não poderão ultrapassar 18 (dezoito) meses e com carga horária fixa de 04 horas diárias.
Art. 8º O responsável familiar pelo adolescente e o próprio participante, assumirão e cumprirão os compromissos estabelecidos pelo programa,
conforme Regimento Interno previsto e estabelecido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.
Art. 9º O adolescente que não cumprir as normas do programa ou infringir as regras do setor de Trabalho, está sujeito as seguintes penalidades:
I - advertência
II – suspensão
III – desligamento
Parágrafo Único. As penalidades a serem aplicadas que se trata neste caput será comunicado previamente aos responsáveis pelo adolescente.
Art. 10 Fica o Poder Executivo para a viabilização do programa autorizado a:
I – instituir bolsa-auxílio para os adolescentes participantes, conforme dispõe o artigo 68 da Lei Federal 8069/90;
II – firmar convênios com Entidades Governamentais e Não-Governamentais sem fins lucrativos;
III – firmar parcerias com sistemas de aprendizagem e órgãos que participam de programas de aprendizes.
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IV – firmar parcerias com empresas privadas que tenham interesse em contratar adolescentes participantes do programa, sendo neste caso priorizado
os adolescentes que tenham completado o curso de aulas teóricas previsto art.6º desta lei.
Parágrafo Único. Os convênios e parcerias a serem firmadas nos termos previstos nos incisos acima, serão de responsabilidade dos conveniados,
inclusive quanto ao pagamento da bolsa auxílio, no que tange a contratação de adolescentes do programa, conforme prevê o artigo 428 da CLT.
Art. 11 O PROMAP contará com o número mínimo de 50 (cinquenta) vagas e, conforme demanda apresentada e orçamento disponível poderá
aumentar essa quantidade, resguardando o percentual de 10% (dez por cento) das vagas para portadores de necessidades especiais.
Parágrafo Único - Não aparecendo portadores de necessidades especiais que preencham todas as vagas, o restante dos 10% (dez por cento) poderá
ser ocupado por candidatos sem as referidas necessidades especiais
Art. 12 O PROMAP deverá possuir cadastro de funcionamento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual a Secretaria
Municipal de Trabalho e Ação Social enviará relatórios sobre o desenvolvimento do programa municipal.
Art. 13 As despesas das bolsas-auxílios e manutenção do programa serão previstas no orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.
Art. 14 Revogam-se a Lei Municipal n° 1.588 de 23 de maio de 1994 e o Decreto nº 493, de 14 de agosto de 1985.
Art. 15 Esta lei entra em vigor, na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 16 de dezembro 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA – BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.490 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
“ALTERA O ANEXO I, DA LEI Nº 540, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O povo do Município de Monte Carmelo, MG, por seus representantes, APROVOU, e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica alterada a qualificação mínima do cargo de Assessor Educacional, constante do Anexo I da Lei n. 540, de 03 de fevereiro de 2005,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
TÍTULO DO CARGO:
GRUPO:
ASSESSOR EDUCACIONAL
ASSESSORAMENTO
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
1. Coordenação de atividades de planejamento e organização
2. Supervisão de convênios, contratos da secretaria municipal de educação;
3. Gerenciamento das atividades operacionais da secretaria;
4. Assessoria direta ao secretário municipal;
5. Outras atividades correlatas.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:
INSTRUÇÃO: Licenciatura Plena.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 16 de dezembro 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA – BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.491 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
“DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CARMELO – SUAS/MC E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
O povo do Município de Monte Carmelo, MG, por seus representantes, APROVOU, e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1° – O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC – é um sistema público, com comando único,
não contributivo, descentralizado e participativo, que organiza e normatiza a Política Municipal de Assistência Social dentro da Política Nacional
de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Art. 2° – O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC é regido pelos seguintes princípios:
I – Universalização dos direitos socioassistenciais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas
públicas;
II – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, garantindo a dignidade do cidadão e sua autonomia, assim como ao seu direito
a benefícios e serviços de qualidade, vedando- se qualquer comprovação vexatória de necessidade;
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III – Divulgação ampla de benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social no Município.
Art. 3° – São diretrizes do Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC:
I – Consolidar a Assistência Social como uma política pública de Estado;
II – Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em
todos os níveis;
III – Supremacia da necessidade do usuário na determinação da oferta dos serviços socioassistenciais;
IV – Garantia da articulação entre serviços, benefícios, programas e projetos da Assistência Social;
V – Integração e ações intersetoriais com as demais políticas públicas municipais;
VI – Aperfeiçoamento da integração dos serviços prestados pela rede socioassistencial governamental e não-governamental;
VII – Acompanhamento das famílias, visando o fortalecimento do caráter protetivo da família, ampliando a oferta de serviços.
Art. 4° – O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC realiza a gestão da Política Municipal de
Assistência Social sob o comando da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, articulando os serviços, programas, projetos e benefícios da
Rede de Proteção Social de Monte Carmelo, formada pelas entidades governamentais, não governamentais e da sociedade civil organizada em
entidades de assistência social, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades e riscos sociais. Seu foco de atuação é a população com maiores
índices de vulnerabilidade e as situações de violação de direitos, com o objetivo de:
I – Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade
para famílias, grupos e indivíduos que deles necessitar;
II – Contribuir para a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços
socioassistenciais básicos e especiais;
III – Assegurar que as ações no âmbito da política de assistência social tenham centralidade na família, promovendo a convivência
familiar e comunitária, tendo o território por referência;
IV – Monitorar e garantir os padrões de qualidade dos serviços, benefícios, programas e projetos.
Art. 5° – O público destinatário do Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC é constituído pelas
famílias, grupos ou indivíduos, cujas condições de risco e/ou vulnerabilidade social são as seguintes:
I – Perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, de vínculos relacionais ou de pertencimento e sociabilidade;
II – Fragilidades próprias do ciclo de vida;
III – Desvantagens pessoais resultantes de deficiência sensorial, mental ou múltipla;
IV – Identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural, de gênero ou orientação sexual;
V – Violações de direito resultando em abandono, negligência, exploração no trabalho infanto-juvenil, violência ou exploração
sexual comercial, violência doméstica física e/ou psicológica, maus tratos, problemas de subsistência e situação de mendicância;
VI – Violência social, resultando em apartação social;
VII – Trajetória de vida nas ruas ou situação de rua;
VIII – Situação de conflito com a lei, em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto;
IX – Vítimas de catástrofes ou calamidades públicas, com perda total ou parcial de bens;
X – Situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, acesso – precário ou nulo – aos serviços
públicos).
Art. 6° – O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC é gerido pela Secretaria Municipal de Trabalho
e Ação Social, com as atribuições de formular as diretrizes, planejar, coordenar a execução, monitorar e avaliar as ações da rede socioassistencial de
abrangência local, além de executar as ações de abrangência territorial municipal.
Parágrafo único. Cabe à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social – SMTAS estabelecer sistema de regulação para a
efetivação dos princípios e diretrizes, mediante a normatização dos processos de trabalho, a definição dos padrões de qualidade, os fluxos e interfaces
entre os serviços, a promoção da articulação interinstitucional e intersetorial, o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento técnicometodológico e a supervisão da rede socioassistencial direta e conveniada, assim como o monitoramento da execução e avaliação dos resultados dos
serviços.
Art. 7° – O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo –SUAS/MC compõe, juntamente com a União e o Estado
de Minas Gerais, modelo de gestão com divisão de competências, atuando segundo as seguintes bases organizacionais:
I – A matricialidade sócio-familiar com desenvolvimento das ações com centralidade na família, independentemente de seu formato
ou modelo.
II – A territorialização caracteriza-se pela oferta de serviços baseada na proximidade do cidadão e dos locais de maior vulnerabilidade
e risco social.
III – Constituição de serviços socioassistenciais cuja execução seja garantida, como primazia do Governo Municipal, mediante
parcerias estabelecidas com as entidades e organizações de assistência social; tais serviços e programas visam a melhoria da vida da população – em
particular, atendendo suas necessidades básicas –, através da observância dos objetivos, princípios e diretrizes, ordenados em rede de proteção social
básica e especial de média e alta complexidade, conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social.
IV – O financiamento tem como base o porte e o nível de gestão do município de Monte Carmelo, a complexidade dos serviços,
hierarquizados e complementares, a continuidade do Financiamento, o repasse regular e automático de recursos dos dois Fundos – Nacional e
Estadual – para o Município, o co-financiamento das ações e o estabelecimento de pisos de atenção.
V – O controle social e a participação popular.
VI – A política de recursos humanos estabelecida em conformidade com o que dispõe a Norma Operacional Básica/Recursos
Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB/RH/SUAS, Resolução CNAS n° 01/2007 do Conselho Nacional de Assistência Social, de
25 de janeiro de 2007.
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VII – O sistema de monitoramento, avaliação e informação visa o planejamento, a mensuração da eficiência e eficácia da política,
assim como a realização de estudos e diagnósticos.
§ 1°. Para efeito da execução e oferta dos serviços socioassistenciais, com base no território, o município de Monte Carmelo é
definido como município de Pequeno Porte II, conforme a Resolução CNAS n° 145/2004 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 15 de
outubro de 2004;
§ 2°. Os Conselhos Municipais de Políticas Públicas Setoriais e de Direitos, notadamente o de Assistência Social, estão vinculados
à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, através da Secretaria Executiva dos Conselhos, que proverá a infraestrutura necessária para o seu
funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros
representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições.
§ 3°. As entidades e organizações são consideradas de assistência social quando seus atos constitutivos definirem expressamente sua
natureza, objetivos, missão e público-alvo, de acordo com as disposições da Lei Federal n° 8.742/93, regulamentada pelo Decreto Federal n°
6.308/2007, de 14 de dezembro de 2007. São características essenciais das entidades e organizações de assistência social:
I – realizar atendimento, assessoramento ou defesa de garantia de direitos na área da assistência social, na forma desta Lei;
II – garantir a universalidade do atendimento, independentemente de contraprestação de serviços do usuário;
III – ter finalidade pública e transparência nas suas ações.
§ 4°. As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhes foram
repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao SUAS cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal.
Art. 8° – Os serviços socioassistenciais no Sistema Municipal de Assistência Social – SUAS/MC são organizados segundo as
seguintes funções:
I – Vigilância Socioassistencial – refere-se à produção, sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das
situações de vulnerabilidade e de risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos de vida.
II – Proteção Social – consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo Sistema Único de
Assistência Social – SUAS para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, à dignidade humana e à família
como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. Com base nas vulnerabilidades e riscos sociais, as proteções sociais são ofertadas
no Sistema Único de Assistência Social – SUAS por níveis de complexidade: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade.
III – Defesa Social e Institucional – a proteção social, tanto básica quanto especial, deve ser organizada de forma a garantir aos seus
usuários o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa.
Art. 9° – Os serviços de proteção social básica realizam acompanhamento preventivo a indivíduos e suas famílias em situação de
vulnerabilidade e risco social, por meio de ações que objetivam a promoção, o desenvolvimento de potencialidades, assim como o fortalecimento
de vínculos familiares, comunitários e sociais.
Art. 10 – São considerados serviços de proteção social básica de Assistência Social aqueles que potencializam a família como
unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da oferta de um
conjunto de serviços locais que visam à convivência, à socialização e ao acolhimento em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram
rompidos, bem como a promoção da integração ao mercado de trabalho.
Parágrafo único. O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC institui os Centros de Referência de
Assistência Social - CRAS, unidades públicas estatais, de base territorial, localizados em áreas de vulnerabilidade social para executar e organizar
ações, coordenando a rede de serviços socioassistenciais locais.
Art. 11 – A Proteção Social Especial é modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram
em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, negligência, maus tratos físicos e/ou psíquicos, violência sexual, uso de substâncias
psicoativas, cumprimento de medida sócio-educativas em meio aberto, situação de rua, situação de trabalho infanto-juvenil. É composta por serviços
de Média e Alta Complexidade.
Art. 12 – A Proteção Social Especial de Média Complexidade oferece atendimento às famílias ou indivíduos cujos direitos são
violados e cujos vínculos familiares e comunitários estão fragilizados, mas não rompidos, requerendo atenção especializada e individualizada, além
de acompanhamento contínuo e monitorado.
Art. 13 – Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade são aqueles que garantem proteção integral para famílias
e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados do seu núcleo familiar e/ou comunitário.
Parágrafo único. Os serviços da proteção social especial, devido ao tamanho do Município e sua capacidade, podem ser oferecidos
em base regional, organizados mediante consórcio intermunicipal, com base em estudos de viabilidade e mediante aprovação do Conselho Municipal
de Assistência Social – CMAS.
Art. 14 – Cabe ao Município a oferta de benefícios eventuais e emergenciais, conforme o Decreto Federal n° 6.307/2007, de 14 de
dezembro de 2007 e lei local com regulamento próprio.
Art. 15 – Os Instrumentos de Gestão se caracterizam como ferramentas de planejamento nas três esferas de governo: União, Estados
e Município, tendo como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de proteção social, básica e especial, sendo eles:
I – Plano Municipal de Assistência Social;
II – Orçamento da Assistência Social;
III – Gestão da informação, monitoramento e avaliação;
IV – Relatório Anual de Gestão.
Art. 16 – Para implementar o disposto nos Arts. 12 e 13 fica instituído o Centro de Referência Especializado de Assistência Social
– CREAS, que organizará e levará a efeito serviços de enfrentamento às violações de direitos e proteção integral às famílias e indivíduos que se
encontram sem referência e/ou situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário.
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Art. 17 – Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, órgão de controle social, discutir, estabelecer normas e
fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados no Município.
Art. 18 – O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 19 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo – MG, 16 de dezembro 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.494/2015, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015.
CONCEDE REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
O povo do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido aos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal, a reposição das perdas salariais, de acordo com o índice nacional
de preços ao consumidor-INPC (Índice acumulado no ano), no percentual de 10,28 % (Dez, virgula vinte e oito por cento), e em conformidade com
o artigo 37, X, da Constituição Federal, a partir de 1º de Janeiro de 2016.
Art 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 16 de Dezembro de 2015
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.495 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.
ALTEA O VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE CANTINEIRA CRIADO PELA LEI Nº 1.145 DE 12 DE
FEVEREIRO DE 2014 E DÁ OUTRASW PROVIDÊNCIAS.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - O vencimento básico do cargo de Cantineira criado pela Lei Municipal nº 1.145 de 12 de fevereiro de 2014 para a ser de R$ 870,17
(oitocentos e setenta reais e dezessete centavos).
Art. 2º - O cargo mencionado nesta Lei fica enquadrado no anexo I da Lei 1.134 de 19 de dezembro de 2013 no Grupo Hierárquico I, Categoria A.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 16 de Dezembro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 100/2015, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO AO SR. EDSON SOARES DE OLIVEIRA SILVA – COQUINHO.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGOU o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão carmelitano ao Sr. Edson Soares de Oliveira Silva – Coquinho.
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. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 16 de Dezembro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente
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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 38ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo – MG – 3ª Sessão Legislativa.
Aos oito dias do mês de dezembro 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 ausente
apenas o vereador Sebastião Martins Caetano Neto –Lula Bala e havendo número regimental para deliberação, o Presidente deu início à reunião,
determinando a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada, passando-se em seguida a leitura das correspondências recebidas. Logo
em seguida, passou-se a Ordem do Dia, com a entrega da Moção de Aplauso nº 23/2015, de autoria do vereador Vicente de Paulo Coleta, aos alunos
da Escola Estadual Gregoriano Canedo, que fez a entrega do quadro com a Moção, juntamente com os demais vereadores. O autor da Moção,
vereador Vicente de Paulo Coleta falou a respeito da homenagem e o que ela representa, e o que os alunos mereceram pois levam o nome da cidade
e da escola a todo o Brasil. O vereador Gideon Pena Rocha parabenizou aos alunos, ao técnico Rodrigo, ao professor Edson e demais professores
presentes. O professor Edson Honório falou em nome da diretora da escola, professora Rosires, dizendo que todo mérito é do professor Rodrigo e
dos alunos pois eles mereceram. O vereador Wilson Dornelas disse que já fez uma Moção de Aplauso para o Professor Rodrigo e extensivo à toda
escola, e que a homenagem é muito justa porque apesar de termos uma administração municipal desastrada, mesmo tendo dinheiro, pois ao contrário
do que pregam, a arrecadação vai ser em torno de cinco milhões de reais a mais do que o previsto. Falou que cada vereador pode fazer apenas quatro
moções por ano, então quem recebe é porque realmente fez por merecer. Elogiou o Colégio Estadual, onde estudou por sete anos. O vereador Victor
Hugo Martins Tavares cumprimentou ao vereador Vicente de Paulo Coleta pela iniciativa da homenagem e lembrou que a Moção foi entregue por
dois Presidentes da Casa, o atual, Amir Campos Ferreira e o futuro, Vicente de Paulo Coleta. Parabenizou ao professor Rodrigo e aos alunos, pelas
medalhas conseguidas. O Presidente Amir Campos Ferreira-Batata, também parabenizou aos alunos pelo êxito, ao professor Rodrigo, disse que ele
também foi jogador tanto de futsal quanto campos e sabe que o esporte hoje não tem apoio nenhum das autoridades e por isso está a grandiosidade
do prêmio conseguido, pois venceram por mérito próprio. Passou-se então aos projetos em pauta. Projeto de Lei nº 3.492/2015, do Poder Executivo,
que autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação de saúde do município de Monte Carmelo e dá outras providências. O vereador Victor Hugo
Martins Tavares fez uma Emenda ao projeto, determinando a realização de audiências públicas semestrais. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues
disse que concorda com o que falou o vereador Victor Hugo, mas não concorda com a Emenda porque audiência pública não resolver nada, que ele
já conversou com alguns conselheiros e viu que els são atuantes e acha que deveriam aprovar o projeto e cobrar depois e que vai dar crédito para a
Administração neste caso. Em sequência falou a Procuradora Geral do Município, Dra. Mardele, e disse que não teve acesso ao oficio do vereador
Victor Hugo, mas que ela veio representar a Administração e disse que todos os projetos de lei passam por sua análise, disse que muita coisa ainda
vai ser regulamentada, tem de fazer o Estatuto e o Regimento Interno do Hospital. Disse que inicialmente o Hospital seria gerido pelo município,
mas como o município não tem condição de manter foi criado a fundação, que será tripartite, 50¨% do custeio pela União, 25% pelo Estado de Minas
e 25% Município. Disse que que a fundação não é privada é pública, de direito privado, pública porque recebe dinheiro público e privada pela sua
gestão independente. Falou que no Conselho Curador tem sim representante da população e quanto a transparência, está disposta no artigo 13 do
projeto de lei. Disse que no Conselho Municipal de Saúde, é também formado por representantes da população e são eles que irão nomear os demais
conselheiros. Foi sugerido que a Emenda fosse no artigo 13, o que foi feito, ficando com a seguinte redação, a letra “b” do artigo 13: “ a prestação
de contas anual da Diretoria Executiva, garantida sua transparência e publicidade, com a realização de audiência pública anual”. Colocado em
votação a emenda foi aprovada por unanimidade e colocado o projeto em votação, o mesmo foi aprovado, com emenda, por unanimidade, em 1º e
2º turnos. Projeto de lei nº 3.493/2015 – do Executivo, que desafeta e autoriza doação de bem imóvel a fundação Carmelitana Mário Palmério,
FUCAMP e dá outras providências. O vereador Vicente de Paulo Coleta falou que a FUCAMP é um exemplo bom de fundação que deu certo e
espera que a de saúde também seja assim. Falou que deseja que a FUCAMP continue apresentando os mesmos resultados de até então; O vereador
Victor Hugo Martins Tavares falou que apesar das dificuldades que passa com horários, está valendo a pena o esforço para trabalhar e estudar e
manifestou o respeito e agradecimento à presença do Diretor Geral da FUCAMP´, Guilherme Marcos Ghelli. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues
disse que fica feliz quando a semente plantada dá bons frutos. Disse que a FUCAMP tinha um grande desafio, a implantação do curso de Direito,
pois diziam que era utopia. Depois quando se falou no curso de Engenharia Civil, disseram ser utopia, o sonho agora é o curso de Medicina, e esse
terreno será de grande importância para essa conquista. Parabenizou ao Guilherme Ghelli pela administração da FUCAMP por tantos anos e disse
que a Câmara hoje dá um exemplo, entra para história, que a FUCAMP não tem lucro, tudo que arrecada tem de ser aplicado na própria fundação.
Diziam também que os alunos formados em Direito não iriam passar no Exame da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje, mais de 30
alunos já foram aprovados nesta primeira turma de formandos. Em sequência falou o Diretor da FUCAMP, Guilherme Marcos Ghelli, que disse que
realmente quando vem nessa Câmara, tem só lembranças boas e hoje sabe avaliar a importância que tem a figura do vereador para a sociedade. Falou
que a FUCAMP é um modelo de fundação que não tem na região, uma fundação privada, sem fins lucrativos, onde tudo que arrecada precisa ser
investido de novo na instituição. Disse que este terreno era um grande sonho e hoje se realiza. Flou que a FUCAMP tem hoje mais de dois mil alunos
e só de Coromandel vem toda noite quatro ônibus, e recebe alunos de todas as demais cidades vizinhas. O curso de Psicologia já foi avaliado e
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recebeu nota 4, e dia 15 de dezembro a FUCAMP estará recebendo a comissão para avaliar o curso de Engenharia Ambiental, e por isso sempre
precisa mais espaço. Falou que a FUCAMP pertence a cada cidadão carmelitano e que a Câmara Municipal realmente está fazendo história e que
Monte Carmelo já é um importante polo de educação da região, que conta ainda com UFU-Universidade Federal de Uberlândia, que é uma parceira
da FUCAMP. Agradeceu ao Prefeito Municipal, Dr. Fausto Reis Nogueira, que também é educador, pois ele muito contribuiu para a realização desta
doação. O vereador Victor Hugo Martins Tavares pediu que a FUCAMP colocasse uma placa de agradecimento a Câmara no terreno doado. O
vereador Gideon Pena Rocha, disse que ficou emocionado, porque ultimamente a Câmara Municipal e os vereadores só têm recebido críticas e hoje
receber um elogio desse é muito bom. Colocado em votação o Projeto foi aprovada em 1º e 2º turnos, por unanimidade. Projeto de Lei nº 3.487/2015
– também do Executivo, que transfere os cargos de provimento efetivo estabilizados, de instrutor de esportes, do quadro geral da Prefeitura
Municipal, com lotação na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, para o quadro próprio do Magistério Municipal da lei 846/2009 e dá
outras providências, colocado em discussão, oportunidade que um dos servidores que serão alcançados pelo projeto, Caxias Arlen, falou que o
projeto atende os interesses dos servidores envolvidos. Colocado em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de
Lei nº 3.485/2015, do Executivo, que dá nova redação ao artigo 5º da Lei 971, de 21 de dezembro de 2011, também aprovado em 1º e 2º turnos, por
unanimidade. Projeto de Lei nº 3.489/2015, do Executivo, que cria o Programa Municipal Adolescente Profissionalizante – PROMAP. O servidor
Daniel explicou o projeto de Lei, falou da mudança de nome de “menor” para “aprendiz” e outras explicações. O Projeto deu entrada na Casa.
Projeto de Decreto Legislativo nº 098/2015, de autoria do vereador Wilson Dornelas Rodrigues, que concede o Título de Cidadão Carmelitano ao
Sr. Geraldo Custódio de Deus, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 099/2015, de autoria do mesmo vereador, Wilson
Dornelas, que concede o título de cidadão carmelitano ao Sr. José Gabriel Silva – Nereu, aprovado por unanimidade; Moção de Pesar nº 034/2015,
de todos os vereadores, em razão do falecimento de Maria Costa dos Santos-Maria Julia, aprovada por unanimidade. Moção de Aplauso nº 033/2015,
dos vereadores Vicente de Paulo Coleta e Jesus Francisco Alves, ao senhor João Rodovalho Diniz, aprovada por unanimidade. Moção de Aplauso
nº 035/2015, do vereador Wilson Dornelas Rodrigues, ao Sr. Rodrigo Márcio de Oliveira Silva, aprovada por unanimidade. 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 08 de dezembro de 2015.
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