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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
INDICAÇÃO

Nº 01/2017

Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG.

O Vereador que a esta subscreve indica ao SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, ouvida esta Egrégia Casa de Leis, na forma regimental, o
seguinte:
O envio para a Câmara Municipal da relação de pacientes que são transportados para a cidade de Barretos para realização de tratamentos, bem
como a manutenção, ainda que em parceria com outro município, de uma casa de apoio naquela localidade, devido ao grande número de pessoas
que vão diariamente para fazer tratamento.
Sala das Sessões, em 22 de Março de 2017.
AMIR CAMPOS FERREIRA

– BATATA

Vereador
INDICAÇÃO

Nº 02/2017

Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG.
O Vereador que a esta subscreve indica ao SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, ouvida esta Egrégia Casa de Leis, na forma regimental, o
seguinte:
A modificação dos canteiros de grama existentes na cidade, para canteiros de concreto a fim de facilitar os cuidados de manutenção dos mesmos,
bem como possibilitar o trânsito dos pedestres.
Sala das Sessões, em 21 de Março de 2017.
AMIR CAMPOS FERREIRA – BATATA
Vereador
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1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 3.575 DE 23 DE MARÇO DE 2017.
“DISPÕE SOBRE AS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS DE MONTE CARMELO, CRIA O SISTEMA DE GESTÃO DE ESTRADAS
RURAIS - SISGER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - As estradas rurais municipais de que trata esta Lei são aquelas que se destinam ao livre trânsito público, instituídas e/ou conservadas pelo
poder público municipal e que estão situadas nos limites do território municipal.
Art.
2º
As
estradas
rurais
municipais
se
classificam
em
três
categorias:
I - Estradas Gerais: consideradas aquelas que comunicam a sede do município de Monte Carmelo com outros municípios, distritos,
comunidades e/ou que comportam maior fluxo rodoviário. Possuem largura de 15m (quinze metros) contando-se 7,5 (sete metros e cinquenta
centímetros)
para
cada
lado
do
eixo
central
da
estrada.
II - Estradas Vicinais ou Secundárias: consideradas aquelas que unem entre si as estradas gerais ou com elas bifurcam e/ou as que possuem
menor fluxo rodoviário, com largura de 15m (quinze metros) contando-se 7,5m (sete metros e cinquenta centímetros) para cada lado do eixo
central
da
estrada.
III - Estradas Terciárias ou Acessos: são aquelas que interessam apenas aos possuidores de áreas que delas se sirvam como passagem
forçada para chegarem ao seu imóvel rural.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agronegócio, Meio Ambiente deverá manter atualizado o Mapa
Municipal das Estradas Rurais e dar publicidade.
Art. 3º - Para a execução de abertura ou prolongamento de estradas rurais municipais, o Município promoverá acordo com os proprietários dos
terrenos objetos da intervenção, com ou sem indenização.
Art. 4º - Os proprietários marginais das estradas rurais municipais, não poderão edificar ou construir obra de qualquer natureza, a menos de 10 (dez)
metros da margem da pista de rolamento.
Parágrafo único. Para as estradas terciárias ou acessos não poderão edificar ou construir obra de qualquer natureza, a menos de 5 (cinco)
metros da margem da pista de rolamento.
Art. 5º - Na construção, alargamento, prolongamento ou conservação das estradas rurais municipais, observar-se-ão as seguintes condições:
I - Nas estradas gerais e secundárias será utilizado aproximadamente 1 (um) metro em cada margem de faixa de proteção e drenagem;
.
II - Tratando-se de estradas terciárias ou acessos, a largura mínima será de 5 (cinco) metros, incluindo as faixas laterais de proteção e
drenagem;
III - Nos casos em que as estradas rurais municipais não atendam as larguras estabelecidas no artigo 2º, o Município deverá buscar sua
adequação a partir das atividades de manutenção e conservação;
IV - Não poderão ser consideradas estradas terciárias ou acessos, aquelas que levarem apenas a uma propriedade rural;
V - Nos casos do inciso III do artigo 2º, a conservação das estradas será realizada em regime de parceria entre o Poder Público e os
proprietários rurais interessados, não sendo exclusiva responsabilidade do Poder Público a manutenção dessas estradas.
Art. 6º - Para mudanças de qualquer estrada municipal rural, quando esta estiver dentro dos limites de sua propriedade, o proprietário deverá
requerer permissão ao Município, juntando ao pedido o projeto do trecho a ser modificado, um memorial que justifique a necessidade da
mudança
pretendida
e
a
devida
comprovação
da
responsabilidade
técnica.
§1º - Entende-se por mudança, toda e qualquer alteração na rota, largura, nos taludes, entre outros.
§2º - Concedida a permissão, o requerente poderá executar a mudança desde que assuma o custo total dos serviços, sem interromper o
trânsito, não lhe cabendo direito a qualquer indenização, salvo na condição de interesse público, quando poderá haver celebração de parceria
com o Município.
Art. 7º - Fica proibido, sob qualquer alegação, fechar, diminuir a largura, danificar a ponto de impedir ou dificultar o livre trânsito pelas vias públicas.
§1º
Ao
infrator
será
aplicado
multa
de
1000
UFMC
e
obrigação
a
seu
status
quo.
§2º - Caso o infrator não execute as obras de recomposição da via danificada, o Município poderá fazê-lo conforme planilha de custos, notificando
o responsável que deverá ressarcir aos cofres públicos, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Art. 8º - Os proprietários dos terrenos marginais não poderão impedir o escoamento, por suas terras, das águas pluviais ou resultantes de drenagem
executadas nas estradas rurais municipais.
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§1º
Caberá
ao
infrator
notificação
e
multa
de
1000
(um
§2º - Em caso de persistência da conduta após a notificação, o Município poderá aplicar nova multa duplicando o valor.

mil)

UFMC.

Art. 9º Fica expressamente proibido lançar diretamente no leito ou em bueiros, drenos ou passagem de águas, dejetos de animais, lixo e outros
materiais de descarte.
§1º - Caberá ao infrator notificação e multa de 1000 (um mil) UFMC e a obrigação de realizar o recolhimento do material descartado.
§2º - Em caso de persistência da conduta após a notificação, o município poderá aplicar nova multa duplicando o valor.
Art. 10 - É obrigação dos proprietários de imóveis adjacentes e/ou pertencentes à área de influência por onde passam as estradas rurais municipais:
I - Permitir a execução de obras e serviços que impeçam as águas pluviais de atingirem as estradas;
II
Evitar
a
dispersão
e
escoamento
inadequado
de
excesso
de
água
nas
estradas;
III - Evitar executar nos terrenos marginais, operações de revolvimento de solo que possam potencializar o escoamento de águas e sedimentos
para o leito da via;
IV - Não realizar o plantio de espécies arbóreas em uma distância menor que 5 (cinco) metros, medidos a partir da margem da via pública;
V - Não implantar açudes ou lagos em uma distância mínima de 10 (dez) metros da margem das vias públicas.
§1º - Quando verificado problemas de trafegabilidade devido ao plantio de espécies arbóreas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Agronegócio, Meio Ambiente poderá notificar o proprietário rural para que promova a remoção dos indivíduos arbóreos no prazo de
90 (noventa) dias.
§2º - A notificação referida no §1º deverá ser embasada tecnicamente, que em caso de seu descumprimento, caberá ao infrator multa de 1000 (um
mil) UFMC/mês.
Art. 11 - Institui o Sistema de Gestão de Estradas Rurais (SISGER) no Município de Monte Carmelo, constituído por um conjunto de medidas
articuladas pelo Poder Público Municipal, cujo objetivo é manter as estradas rurais em condições de boa trafegabilidade, garantindo assim,
mobilidade e qualidade de vida aos produtores rurais e transeuntes.
Art. 12 - São princípios básicos para o funcionamento do SISGER:
I
Impessoalidade
no
atendimento
e
encaminhamento
das
solicitações
da
comunidade;
II - Gestão e coordenação do Sistema de Gestão de Estradas Rurais - SISGER pelas Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Agronegócio, Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
III - Fornecer de forma transparente e ativa, acesso aos dados e informações à toda sociedade;
IV - Publicar semestralmente um boletim informativo sobre as atividades executadas nas estradas rurais pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Urbanos.
Art. 13 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, fica incumbida das seguintes atividades:
I - Atendimento:
a) Realizar cadastro de atendimento sobre os eventuais problemas mencionados pelos moradores rurais em meio físico e eletrônico;
b) Inserir, estatisticamente as informações obtidas com o cadastro, em Boletim Informativo.
II - Drenagem:
a)
Evitar
que
as
águas
pluviais
corram
diretamente
sobre
a
pista
de
rolamento;
b)
Implantar
e
limpar
as
valetas
e
bueiros,
quando
necessário;
c) Implantar e limpar saídas d`água, quando necessário.
III - Pista:
a)
Garantir
o
cumprimento
do
disposto
no
artigo
2º
desta
lei.
b) Manter atualizados os mapas cadastrais das estradas rurais municipais e das jazidas de material utilizável na sua recuperação; c) Inserir,
atualizar e manter, o endereçamento das estradas rurais de acordo com a indicação da comunidade rural.
IV - Equipamentos:
a) As atividades de manutenção e conservação das estradas rurais deverão ser realizadas com equipamentos específicos para a área de
estradas
rurais.
b) Cada equipamento só poderá ser manuseado por operadores devidamente capacitados;
c) O certificado dos operadores não devem ultrapassar o limite de 5 (cinco) anos, quando houver, realizar-se-á reciclagem e/ou treinamento.
Parágrafo único. Os dados gerados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, serão incorporados ao Sistema de Gestão de
Estradas Rurais - SISGER.
Art. 14 – Fica criado o Comitê de Gestão de estradas rurais, composto por representantes da sociedade civil e poder governamental, que ficará com
a responsabilidade de fiscalizar e dar cumprimento ao disposto nesta lei, juntamente com as Secretarias de Infraestrutura e Serviços Urbanos e
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agronegócio, Meio Ambiente.
Parágrafo único: A regulamentação deste comitê será feita por decreto do Poder Executivo municipal.
Art. 15 - O prazo recursal para as penalidades aplicadas de acordo com esta Lei, será de 10 (dez) dias úteis, contados da aplicação da multa.
Art. 16 - Cabe a Diretoria de Arrecadação Tributária do Município de Monte Carmelo a cobrança dos valores referente às multas aplicadas.
Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber.
Art. 18 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 23 de março de 2017.
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CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.577 DE 23 DE MARÇO DE 2017.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA FORMA 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 o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, crédito adicional de natureza especial, na contabilidade do
Município no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), visando à criação de novas dotações orçamentárias, conforme segue abaixo:
Órgão
Entidade
Unidade
Sub-Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividades
Elemento

Elemento

Elemento

Elemento

02 – Poder executivo
04 – Fundo Municipal Saúde
36 – Fundo Municipal de Saúde
01– Bloco de Gestão
10- Saúde
122- Administração Geral
4005- Saúde integral e Humanizada para Todos
2.218 – Manutenção Caps e Residência
Terapêutica
3.3.90.30.00.00 –
Fte Recursos:
Material de
152
Consumo.
3.3.90.36.00.00 –
Outros Serv.
Fte Recursos:
Terceiros - Pessoa
152
Física.
3.3.90.39.00.00 –
Outros Serv.
Fte Recursos:
Terceira - Pessoa
152
Jurídica.
4.4.90.52.00.00 –
Equipamentos e
Fte Recursos:
Material
152
Permanente
TOTAL GERAL

Valor R$
20.000,00

Valor R$ 5.000,00

Valor R$ 5.000,00

Valor R$ 5.000,00
R$ 35.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados como fonte de recursos a anulação parcial e/ou
total do orçamento vigente, conforme detalhado abaixo:
Órgão
Entidade
Unidade
Subunidade
Função
Sub-Função
Programa
Projeto/Atividades

Elemento

02 – Poder Executivo
04– Fundo Municipal Saúde
36- Fundo Municipal de Saúde
03- Bloco Média e Alta Complexidade
10 – Saúde
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4005 – Saúde integral e Humanizada para Todos
2.319 -Promoção à Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Especial
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de
Fte Recuros
Valor R$
Pessoal decorrentes
102
35.000,00
de Contrato de
Terceirização
TOTAL GERAL
R$ 35.000,00

Pág. 6

Art. 3º - Fica autorizada a Suplementação, se necessário, até o limite de 40% (quarenta por cento) do crédito ora aberto e incorporado ao orçamento
vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 23 de março de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.579 DE 23 DE MARÇO DE 2017.
“CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICÍPIO DE MONTE
CARMELO/MG, DENOMINADO “PROGREDIR” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, incentivos fiscais e econômicos à instalação de novas empresas e/ou execução
de empreendimentos no Município, a requerimento da empresa interessada, atendidos os requisitos desta lei.
Art. 2º - Poderão ser concedidos, no todo ou em parte, os incentivos a seguir:
I - Incentivos Fiscais:
a] - isenção e/ou redução nas alíquotas dos impostos municipais, pelo prazo de até cinco anos, com possibilidade de prorrogação até dez
anos, conforme os critérios e limites previstos na legislação tributária vigente, e na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal, em especial no art. 14;
b] - isenção de taxas e emolumentos incidentes sobre a construção, reforma ou ampliação das instalações.
II - Incentivos Econômicos:
a] - execução, no todo ou em parte, dos serviços de terraplenagem, arruamento, saneamento e outras obras de infra-estrutura necessária à
instalação ou execução pretendida;
b] - aquisição de áreas destinadas à cessão de uso ou doação para fins de instalação de novas empresas ou execução de empreendimento
econômico, nos termos da presente Lei;
c] - cessão de uso de áreas pertencentes ao poder público municipal pelo prazo de até cinco anos, podendo ser renovado, não excedendo o
prazo total de dez anos, para a instalação de novas empresas no Município, em se tratando de interesse público ou social ou de aproveitamento
econômico de interesse local que justifique o ato;
d] - doação de áreas pertencentes ao poder público municipal para a instalação de novas empresas ou execução de empreendimentos
econômicos, em se tratando de interesse público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse local que justifique o ato;
e] - pagamento de aluguel do imóvel utilizado para instalação de empresas no Município, pelo prazo de até 04 (quatro) anos, bem como a
realização de obras de melhoria, destinadas à adequação do imóvel às finalidades da Empresa ou Empreendimento econômico a ser beneficiado;
Art. 3º - O requerimento das empresas interessadas nos incentivos fiscais e econômicos estabelecidos nesta Lei, deverá ser instruído com o respectivo
projeto e, mediante protocolo junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, encaminhado ao Gabinete do Prefeito, que dar-lhe-á
encaminhamento de acordo com as análises necessárias à sua natureza.
Parágrafo Único - O projeto de que trata este artigo constará de:
I - propósito da empresa;
II - estudo de viabilidade econômico-financeira da instalação da empresa ou execução do empreendimento;
III - previsão de geração ou incremento nos impostos municipais, em especial o ISS e retorno do ICMS;
IV - cronograma de implantação da empresa ou de execução do empreendimento;
V - manutenção e/ou geração de empregos diretos e/ou indiretos com incremento de renda;
VI - mercado consumidor;
VII - faturamento atual e projetado;
VIII - outras informações necessárias à avaliação.
Art. 4° - Para a obtenção de incentivos fiscais e/ou econômicos, as empresas e empreendimentos deverão comprovar regularidade perante a Fazenda
Pública Municipal, Estadual e Federal, o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e perante
a Justiça do Trabalho.
Art. 5° - Às empresas e empreendimentos beneficiados com incentivos fiscais e/ou econômicos, é vedado dar utilização diversa da prevista no
Termo de Concessão de Incentivos, contemplados nesta Lei e na sua regulamentação, assim como transferir, abandonar ou desativar a unidade
instalada no Município ou o empreendimento, antes de decorrido tempo igual ao de gozo do benefício, contado a partir do encerramento do mesmo,
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sob pena de lançamento dos tributos e multa correspondente ao valor do tributo não arrecadado e desfazimento da cessão, locação ou doação de bem
imóvel, feita pelo Poder Público como incentivo econômico.
Art. 6° - Cessarão os incentivos concedidos com base na presente Lei as empresas e empreendimentos que venham a praticar qualquer espécie de
ilícito, tributário, administrativo ou ambiental, ou desrespeitar o previsto na Legislação Municipal, devendo recolher aos cofres públicos municipais
o valor correspondente aos benefícios obtidos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.
§ 1º - O valor devido será atualizado monetariamente por índice oficial desde a data da sua concessão até o retorno aos cofres públicos e poderá
ser parcelado, de acordo com a regulamentação específica a ser editada.
§ 2º - Comprovada a má fé na utilização dos incentivos deferidos com base nesta lei, o Poder Público Municipal exigirá a imediata reposição do
montante concedido a título de incentivo, acrescido de multa de 100% [cem por cento], incidente sobre o total, sem prejuízo de outras penalidades
legais cabíveis.
Art. 7° - Reverterão ao Poder Público Municipal, sem direito a indenização, as áreas públicas cedidas ou doadas a título de incentivo econômico,
bem como as benfeitorias necessárias nelas realizadas, quando não utilizadas em suas finalidades, ou não cumpridas as exigências estabelecidas na
presente Lei ou em seu regulamento.
Art. 8° - O Poder Executivo Municipal, regulamentará através de Decreto a operacionalização da presente Lei.
Art. 9º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de rubricas orçamentarias próprias do Orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Art. 10 - O presente programa de governo passa a compor, na forma da Lei, as diretrizes elencadas no PPA e na LDO vigentes.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 23 de março de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
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 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro do ano de
dois mil e dezessete, às 18:30 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador Carlos Alexandre Cunha, para reunião ordinária. Após
a execução do Hino Nacional Brasileiro, foi feito a leitura do texto bíblico. Fois dispensado a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada.
Estando ausente apenas o vereador Jesus Francisco Alves, o Presidente declarou aberta a seção. No Grande Expediente usou a tribuna o Sr. Antônio
Ferreira Gomes, que falou a respeito de uma ocorrência policial que ele fez contra o Pronto Socorro, num caso de atendimento da sua esposa, que
está acamada em sua casa, pediu que os vereadores olhem pela saúde de Monte Carmelo, principalmente o Pronto Socorro. Contou sobre o transporte
de sua esposa para Monte Carmelo, numa ambulância sem nenhum aparelho e sem um enfermeiro sequer. Pediu que seja mudado a direção do
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Pronto Socorro. Amir Campos Ferreira-Batata perguntou ao Sr. Antônio se ela teve alta em Patrocinio, se ela não tinha que ir para casa mesmo? Foi
respondido por ele que ela tinha que ir para um hospital. Batata falou que vai procurar averiguar a denuncia dele e se tiver algo errado vai ser
consertado, e que o que ele tem conhecimento é que o atendimento lá está sendo bem feito como nunca foi. José Eurípedes falou que tem uma equipe
chamado melhor em casa, que procura atender os pacientes em casa com toda qualidade, para desafogar o Pronto Socorro, e que tem 3 médicos
atendendo dia e noite. O Presidente perguntou ao Diretor Shirlan se queria falar alguma coisa e foi respondido que sim e que tinha todas as respostas.
Falou o Sr. Shirlan que enquanto estiver em alguma unidade da Administração sempre atenderá ao chamado da Camara Municipal. Disse que o
atendimento da Sra. Luzia foi todo perfeito e que se todo atendimento fosse como ela foi seria perfeito. Que chamou a policia e chamará sempre que
precisar para proteger aquela unidade e que estará lá sempre para proteger aos servidores do Pronto Socorro. Passou-se então à Ordem do Dia com
o Projeto de Lei nº 3.574/2017, do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo firmar Termo de Cooperação Técnica com a Liga Esportiva
Carmelitana e dá outras providências. Falaram a respeito do Projeto o vereador Fábio Jose Gonçalves e o vereador Amir Campos Ferreira-Batata.
Colocado em discussão, o projeto foi aprovado por unanimidade em1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº 3.575/2017, do Executivo, que dispõe sobre as
estradas rurais municipais de Monte Carmelo, cria o Sistema de gestão de estradas rurais - SISGER e dá outras providências. Projeto encaminhado
as comissões. Projeto de Lei nº 3.576/2017, do Executivo que faz alterações na Lei Municipal nº 1.336, de 20 de dezembro de 2016 e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº 3.577/2017, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial
na forma que especifica e dá outras providências. Encaminhado às comissões. Projeto de Lei n° 3.578/2017, do Executivo, que institui o Programa
de doação de uniformes esportivos pela secretaria municipal de esportes, Lazer e Turismo. Falaram sobre o projeto os vereadores Fabio e Jose
Euripedes. Projeto aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº 3.579/2017, do Poder Executivo, que Cria o Programa de
Incentivos a Instalação e Empreendimentos no Municipio de Monte Carmelo denominado PROGREDIR e dá outras providências. Falaram a respeito
do projeto os vereadores Fábio e Jose Euripedes e Glacir Dall Agnol-Tire. Projeto encaminhado às Comissões para estudos. Moção de Aplauso nº
03/2017, de autoria do vereador Carlos Alexandre Cunha ao Sr. Cesár Braga de Melo. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Damiron de Souza Oliveira, Secretário, lavrei a presente ata em 21 de fevereiro
de 2017.

2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
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EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE:(34)3842-1100 - RAMAL 28
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