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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
PROJETO DE LEI Nº 3.777/2019, DE 01 DE ABRIL DE 2019
Acrescenta o inciso IV, ao artigo 3º, da Lei nº 605, de 23 de Dezembro de 2005.

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º Fica acrescentado ao art.3º da Lei nº 605, de 23 de dezembro de 2005, o inciso IV, com a seguinte redação:
“ Art.3º - [...]
I – [...]
II – [...]
III – [...]
IV – a autorização para a entrada no imóvel de máquinas da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, para retirada
e escoamento de águas pluviais ou enxurradas. ”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 01 de Abril de 2019

AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Vereador
DAMIRON DE SOUZA OLIVEIRA
Vereador

PROJETO DE LEI Nº 3.778/2019, DE 01 DE ABRIL DE 2019
INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL “ABRACE UMA ESCOLA”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º . Fica instituído o Programa Municipal “Abrace uma Escola”, com o objetivo de incentivar pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria
da qualidade do ensino na rede pública.
§ 1º. Para fins desta Lei considera-se escola qualquer entidade pública de ensino, tais como, escolas municipais e Centros de Educação Infantis.
§ 2º. A participação da pessoa jurídica no programa poderá se dar sob a forma de doação de máquinas e ou equipamentos para a utilização e
modernização das escolas, de realização de obras de reparo e manutenção e ainda conservação do imóvel, reforma e ampliação de prédios escolares,
programas e projetos, serviços tecnológicos, que visem desenvolver as competências dos alunos, elevar o nível de aprendizagem e o bem-estar do
educando. Ações que proporcionem a melhoria dos aspectos físicos das escolas e visem beneficiar o ensino nas escolas públicas do município.
Art. 2º. Para participar do programa de que trata esta Lei, as pessoas jurídicas dever firmar termo de cooperação com a direção da escola a ser
abraçada e adotada.
Art. 3º. As pessoas jurídicas cooperantes poderão divulgar, com fins promocionais e publicitário, as ações desenvolvidas para benefício da escola
adotada, resguardando-se o direito de uso de imagem dos servidores e alunos.
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Art. 4º. A cooperação não implicará ônus de nenhuma natureza para o Poder Público, nem concederá quaisquer prerrogativas aos cooperantes, além
daqueles previstos no art.3º desta Lei.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 01 de Abril de 2019
DAMIRON DE SOUZA OLIVEIRA
Vereador

PROJETO DE LEI Nº 3.779/2019, DE 01 DE ABRIL DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a instalar nas praças e parques municipais, equipamentos
especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças portadoras de necessidades
especiais 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 Poder Executivo autorizado a instalar nas praças e espaços destinados para lazer e recreação, equipamentos especialmente
desenvolvidos para o lazer e a recreação de crianças portadoras de necessidades especiais, especialmente "cadeirantes", visando a sua integração
com outras crianças.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se criança "cadeirante" aquela que, em razão de necessidade especial da qual seja portadora,
necessite fazer uso permanentemente, de cadeira de rodas.
Art. 2º. Na instalação dos equipamentos referidos no artigo 1º, o Poder Executivo poderá priorizar as praças que possibilitem o acesso e o
atendimento do maior número de crianças "cadeirantes".
Art. 3º. Observado o disposto no artigo 2º, os equipamentos poderão ser instalados gradativamente nas praças e espaços de acordo com as
disponibilidades financeiras do Município.
Parágrafo único. Os aparelhos e os equipamentos mencionados na presente Lei poderão ser sinalizados com placas indicativas e contar com acesso
adequado para crianças "cadeirantes”.
Art.4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 01 de Abril de 2019
DAMIRON DE SOUZA OLIVEIRA
Vereador
JUSTIFICATIVA
As pessoas portadoras de necessidades especiais possuem o direito legal e moral de acesso a qualquer local público, devendo este, abarcar a utilização
das praças e parques públicos.
O acesso a atividade de esporte e lazer, permitirá a ampliação da socialização e dos demais cuidados que devem ser despendidos com a saúde e a
qualidade de vida.
A maioria dos parques e praças não oferecem brinquedos e nem dispositivos direcionados aos portadores de necessidades especiais, excluindo, por
conseguinte, a utilização dos mesmos por essas pessoas, bem como por seus familiares.
Os portadores de necessidades especiais devem ter resguardados todos os seus direitos de acessibilidade ao lazer.
Monte Carmelo, 01 de Abril de 2019
DAMIRON DE SOUZA OLIVEIRA.
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PROJETO DE LEI 3.780 DE 28 DE MARÇO DE 2019.
“ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 971, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2011, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
1352 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei:
Art. 1º - O Anexo I da Lei 971, de 21 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei 1352 de 08 de fevereiro de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
ANEXO I – DAS FUNÇÕES
CARGA
ATRIBUIÇÕES
PRÉ-REQUISITOS
VENCIMENTO
VAGAS
HORÁRIA
Em R$
SEMANAL
CUIDADORA
Dedicar-se à assistência do - Idade mínima de 25 anos;
menor abrigado, exercendo o - Boa sanidade física e mental;
encargo em nível social - Curso de 1º grau ou
Turno de 12 horas
dentro do sistema de Casa equivalente;
com 36 horas de
Lares; Propiciar o surgimento - Boa conduta social
R$ 1.200,00
04
descanso
de condições próprias de uma - Aprovação em teste psicológico
família,
orientando
e específico;
assistindo
os
menores - Apresentar certidão negativa
colocados sob seus cuidados; criminal;
Administrar o Lar, realizando - Experiência anterior no
e organizando as tarefas a ele trabalho com crianças e
pertinentes.
adolescentes;
- Ensino Médio completo.
Dedicar-se à assistência do
menor abrigado, exercendo o
encargo em nível social
dentro do sistema de Casa
Lares; Propiciar o surgimento
de condições próprias de uma
família,
orientando
e
assistindo
os
menores
colocados sob seus cuidados;
Administrar o Lar, realizando
e organizando as tarefas a ele
pertinentes.

- Idade mínima de 25 anos;
- Boa sanidade física e mental;
- Ensino fundamental completo;
- Boa conduta social
- Aprovação em teste psicológico
específico;
- Apresentar certidão negativa
criminal;
- Possuir relações comunitárias;
- Experiência anterior no
trabalho com crianças e
adolescentes;

R$ 1.161,00

04

Turno de 12 horas
com 36 horas de
descanso

AUXILIAR DE CUIDADORA
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Dedicar-se à assistência do
menor abrigado, exercendo o
encargo em nível social
dentro do sistema de Casa
Lares; Propiciar o surgimento
de condições próprias de uma
família,
orientando
e
assistindo
os
menores
colocados sob seus cuidados;
Administrar o Lar, realizando
e organizando as tarefas a ele
pertinentes.

- Idade mínima de 25 anos;
- Boa sanidade física e mental;
- Ensino fundamental completo;
- Boa conduta social
Aprovação
em
psicológico específico;

teste
R$ 1.161,00

04

Turno de 12 horas
com 36 horas de
descanso

- Apresentar certidão negativa
criminal;
- Possuir relações comunitárias;
- Experiência anterior no
trabalho com crianças e
adolescentes;

PROFESSOR PRÁTICO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE OU INSTRUTOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Ministram aulas e ensinam - Ensino fundamental completo;
práticas profissionais em - Dois anos de experiência;
ensino
profissionalizantes; - Boa capacidade relacional e de
R$ 1.500,00
04
40 horas
Esclarecem
dúvidas
de comunicação;
alunos; Pesquisam e estudam - capacidade de trabalho em
produtos,
técnicas
de equipe;
produção e técnicas artesanais - Boa capacidade de
e artísticas para preparação de comunicação oral.
aulas e desenvolvimento de
cursos
orientados
para
comunidade.
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
Apoiar o trabalho dos técnicos - Nível médio completo, de
de nível superior da equipe de preferência o magistério, com
referência do CRAS e conhecimento
para
o
CREAS
nas
funções desenvolvimento de rotinas
administrativas
e
de administrativas do CRAS e
R$ 1.200,00
06
40 horas
orientação social; Participar CREAS;
das reuniões sistemáticas de - Conhecimento acerca da CF/88,
planejamento de atividades e Estatuto
da
Criança
e
de avaliação do processo de Adolescente; Política Nacional
trabalho com a equipe de do Idoso; Estatuto do Idoso;
referência do CRAS e Política Nacional de Integração
CREAS;
Participar
das da pessoa com deficiência, Plano
atividades de capacitação (ou Nacional de Enfrentamento ao
formação continuada) da abuso e exploração sexual de
equipe de referência do CRAS crianças e adolescentes.
e CREAS.
INSTRUTOR DE DANÇA
Conceber
e
concretizar - Cinco anos de experiência;
projeto cênico em dança, - Boa capacidade relacional e de
realizando montagens de comunicação;
R$ 27,00
03
obras coreográficas; Executar - Capacidade de trabalho em
Hora/aula
apresentações públicas de equipe;
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dança e, para tanto, preparar o
corpo, pesquisar movimentos,
gestos, dança e ensaiar
coreografias; Ensinar dança.
Orientar o trabalho dos
técnicos de nível superior da
equipe de referência do CRAS
e CREAS; Participar das
reuniões sistemáticas de
planejamento de atividades e
de avaliação do processo de
trabalho com a equipe de
referência do CRAS e
CREAS;
Participar
das
atividades de capacitação (ou
formação continuada) da
equipe de referência do CRAS
e CREAS.

Ministram aulas e ensinam
práticas profissionais em
ensino
profissionalizantes;
Esclarecem
dúvidas
de
alunos; Pesquisam e estudam
produtos,
técnicas
de
produção e técnicas artesanais
e artísticas para preparação de
aulas e desenvolvimento de
cursos orientados para as
áreas de esporte, artesanato,
estética e beleza.

Ministram aulas de capoeira
aos
alunos
iniciantes;
Esclareçam
dúvidas
de
alunos; Pesquisam e estudam
produtos, técnica de produção
e técnicas artesanais e

Boa
capacidade
comunicação oral.

de

ORIENTADOR SOCIAL
- Ensino superior em Ciências
Humanas e Sociais;
- Experiência de atuação em
projetos sociais;
- Conhecimento do PNAS
Política Nacional de Assistência
Social e da Política Nacional da
Juventude;
R$ 1.650,00
06
- Domínio do Estatuto da Criança
e do Adolescente;
- Noções fundamentais de
direitos
humanos
e
socioassistenciais.
- Sensibilidade para questões
sociais e da juventude;
- Conhecimento da realidade do
território;
- Boa capacidade relacional e de
comunicação com os jovens;
- Conhecimento básico de
informática, no nível do usuário;
- Capacidade de trabalhar em
equipe.
FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO
- Ensino médio;
- Formação específica ou
reconhecida atuação na área do
esporte e lazer, artística ou
cultural;
- experiência de atuação
profissional em programas,
projetos
de
formação
profissional para jovens;
R$ 36,50 hora/aula
- Noções básicas da PNAS e da
Política Nacional da Juventude;
- Noções básicas sobre direitos
humanos e socioassistenciais;
- Conhecimento do Estatuto da
Criança e do Adolescente;
- Sensibilidade para questões
sociais e da juventude;
- Boa capacidade relacional e de
comunicação com os jovens;
- Capacidade de trabalhar em
equipe;
-Domínio da linguagem digital;
Boa capacidade de comunicação
oral e escrita.
INSTRUTOR DE LUTAS
- Atuação na área de lutas;
- Experiência em programas e
projetos sociais dirigidos a
crianças e adolescentes;
- Noções básicas sobre direitos
R$ 15,65
humanos e socioassistenciais;
hora/aula

40 horas

05

03
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artísticas para preparação de
aulas e desenvolvimento de
cursos orientados para a
comunidade.

- Sensibilidade para questões
sociais;
- Boa capacidade relacional e de
comunicação com crianças,
jovens e a comunidade;
- Boa capacidade de trabalhar em
equipe;
Boa
capacidade
de
comunicação oral.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 28 de março de 2019.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município

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
R E Q U E R I M E N T O Nº 28/2019, DE 01 DE ABRIL DE 2019.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal que seja instalado com urgência, um semáforo no cruzamento da Avenida
XV de Novembro com a Rua Chile, as quais dão acesso ao Bairro do Carmo e Bairro Boa Vista. O requerimento se justifica, tendo em vista o
enorme fluxo de veículos que transitam em alta velocidade pelo local, ocasionando frequentes acidentes. Seguem anexos fotografias e abaixoassinado.
Monte Carmelo, 01 de Abril de 2019.
DAMIRON DE SOUSA OLIVEIRA – CB. SOUSA
R E Q U E R I M E N T O Nº 29/2019, DE 01 DE ABRIL DE 2019.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal cópia do seguinte Processo Licitatório: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTE CARMELO – MG. EXTRATO DE CONTRATO. CONVITE Nº 03/2018 – PROCESSO Nº 107/2018, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
– CONTRATO Nº 125/2018. Partes: Município de Monte Carmelo-MG, CNPJ nº 18.593.103/0001-78 e Séculus Construtora Ltda, CNPJ nº
03.698.525/0001-30. Objeto: Refere-se à Contratação de Empresa Especializada em Serviços de engenharia, para Execução de Reforma e Reparos
em Centros Educacionais Infantis do Município de Monte Carmelo/MG. Valor Total: R$ 209.796,32. Vigência: até 18/12/2019. Data da Assinatura:
18/12/2018. Paulo Rodrigues Rocha. Secretário Municipal da Fazenda. AVISO DE HABILITAÇÃO. O Presidente da CPL torna público o resultado
da Habilitação do Processo nº 107/2018, modalidade Convite nº 03/2018. Empresas Habilitadas: Séculus Construtora Ltda; Engepac Engenharia
Eireli – EPP e João Silveira Construções – ME. Data: 18/12/2018. Iscleris Wagner Gonçalves Machado – Presidente da CPL. AVISO DE
HOMOLOGAÇÃO: O Secretário Municipal da Fazenda torna pública a Homologação do Processo nº. 107/2018, modalidade Convite nº. 03/2018,
em favor da Empresa: Séculus Construtora Ltda. Data: 18/12/2018. Paulo Rodrigues Rocha – Secretário Municipal da Fazenda., bem como a relação
das creches que já foram reformadas neste início de 2018, assim como o termo de vistoria e relatório da secretaria de obras sobre o recebimento das
obras, junto com o cronograma de execução de obras. O requerimento se justifica, tendo em vista que o investimento em educação é muito
importante, bem como a fiscalização na correta aplicação dos recursos públicos com eficiência e economicidade.
Monte Carmelo, 01 de Abril de 2019.
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DAMIRON DE SOUSA OLIVEIRA – CB. SOUSA
R E Q U E R I M E N T O Nº 30/2019, DE 01 DE ABRIL DE 2019.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal cópia do processo de contratação da empresa de pesquisa INSTITUTO
VERITA EPP, especializada na prestação de serviços técnicos de planejamento e execução de diagnósticos diversos voltados para melhorias na
gestão pública do município, por meio de coletas de informações de pesquisas quantitativas e qualitativas, para atender o plano de estudos e pesquisas
da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo e suas respectivas secretarias compreendendo as especificações contidas no Anexo I, para ME, EPP e
MEI, no valor de R$ 137.164,00, bem como cópias das notas fiscais e notas de pagamento realizados. Requeiro ainda cópia do questionário aplicado,
bem como a metodologia utilizada e os resultados obtidos. O requerimento se justifica, diante do fato de que a referida empresa tem um histórico de
polêmicas pesquisas eleitorais no município, com resultados duvidosos em favor do atual prefeito e seu candidato nas eleições de 2012 e 2016. No
objeto da contratação, está a melhoria da gestão pública, nada mais justo que o Legislativo inteirar-se de seus resultados para contribuir neste
objetivo.
Monte Carmelo, 01 de Abril de 2019.
DAMIRON DE SOUSA OLIVEIRA – CB. SOUSA

R E Q U E R I M E N T O Nº 031/2019, DE 01 DE ABRIL DE 2019.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal o envio para esta Câmara Municipal de Projeto de Lei autorizando as
máquinas (Patrol, carregadeira. Caminhão, etc) a pernoitar nas localidades rurais em que estiverem realizando serviços, pois assim ganha-se tempo
perdido no deslocamento do local até a cidade e o retorno no dia seguinte.
Monte Carmelo, 01 de Abril de 2019.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Vereador
R E Q U E R I M E N T O Nº 032/2019, DE 01 DE ABRIL DE 2019.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal, juntamente do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o VicePrefeito e demais servidores ligados às chefias do setor de obras das Prefeitura Municipal, que possibilitem a presença dos mesmos em uma reunião
que será realizada pelo Vereador Amir Campos Ferreira-Batata; o Sindicato Rural de Monte Carmelo e os fazendeiros da região, a acontecer no dia
16/04/2019, às 13:00 horas, na sede do Sindicato Rural, para tratar das condições das estradas rurais do município que se encontram intransitáveis.
Monte Carmelo, 01 de Abril de 2019.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Vereador
R E Q U E R I M E N T O Nº 33/2019, DE 01 DE ABRIL DE 2019.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal explicações sobre o motivo pelo qual ainda não foram realizados os
multirões médicos para procedimentos cirúrgicos de Adenóide e Garganta. O requerimento se justifica tendo em vista que a Lei 1.506, a qual
autoriza o procedimento foi aprovada e sancionada em fevereiro de 2019 e até o presente momento não foi executado, sendo este vereador
questionado pela população carmelitana.
Monte Carmelo, 01 de Abril de 2019.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Vereador

R E Q U E R I M E N T O Nº 35/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal a realização de um mutirão de limpeza em todo o Município de Monte
Carmelo, tendo em vista os vários casos de dengue, bem como o surgimento de roedores que estão invadindo as residências dos cidadãos
carmelitanos.
Monte Carmelo, 02 de Abril de 2019.
DAMIRON DE SOUSA OLIVEIRA – CB. SOUSA

R E Q U E R I M E N T O Nº 36/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
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O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal as seguintes informações sobre o Campo de Futebol de Celso Bueno: a)
cópia de Matrícula do Registro de Imóveis que atesta a propriedade do Município de Monte Carmelo da referida área; b) valores gastos na
construção do alambrado, gramado e vestiários do referido campo, bem como cópias de todos os empenhos e pagamentos realizados; c) os recursos
gastos foram próprios ou de convênio com o Governo do Estado ou Governo Federal? d) caso seja convênio, qual o seu número e sua prestação
de contas?O Requerimento se justifica tendo em vista que recebi o Ofício/SMF – DIR/REC nº 036/2019, em 01 de Abril 2019, o qual afirma que
referido campo não se encontra em nome do Município de Monte Carmelo, não podendo portanto, construir em propriedade de terceiros.
Monte Carmelo, 02 de Abril de 2019.
AMIR CAMPOS FERREIRA – BATATA

1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 007/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
O vereador que a esta subscreve, requer que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE APLAUSO ao COLÉGIO
NOSSA SENHORA DO AMPARO, extensivamente a toda a sua diretoria, professores e servidores, pelos 80 anos de existência em Monte
Carmelo, sendo um marco na Educação de Monte Carmelo e que educou grande parte de nossa população carmelitana.
Que o teor desta seja encaminhada ao Colégio Nossa Senhora do Amparo, dando-lhes conhecimento do Aplauso por parte dos membros desta Casa
de Leis em razão dos relevantes e inestimáveis serviços educacionais e culturais prestados à população carmelitana, por quase um século em nossa
cidade e com os desejos de que permaneça sempre sendo esta instituição tão importante para o nosso povo.
Monte Carmelo, 02 de Abril de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Vereador
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 008/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
O vereador que a esta subscreve requer que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE APLAUSO a CARLOS
ALBERTO PAULINO DA COSTA, atual membro do Conselho de Administração da COOXUPÉ – Cooperativa Regional de Cafeicultores em
Guaxupé Ltda, pelos inestimáveis serviços prestados àquela empresa e à cafeicultura em geral, pois se destaca como um dos mais importantes
nomes daquela empresa, onde começou como cooperado no ano de 1970 e integrou o Conselho Fiscal da Cooperativa no ano de 1974. De 1987 a
1990 integrou como membro do Conselho de Administração. Foi Vice-Presidente da Cooxupé de 1991 a 1998, e assumiu a Presidência da Empresa
em 2003, cargo que ocupou até 2018, quando ele mesmo afirmou que concluía essa etapa na Cooxupé, muito feliz com os resultados que construíram
ao longo de todos esses anos.
Que o teor desta seja encaminhada ao Sr. Carlos Alberto Paulino, dando-lhe conhecimento do Aplauso por parte dos membros desta Casa de Leis,
pelo grande e relevante trabalho prestado não só à Cooxupé, mas a todos os cafeicultores, entre eles os de nosso município e região e que com
certeza continuará prestando como membro do Conselho de Administração da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.
Monte Carmelo, 02 de Abril de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Vereador

MOÇÃO DE PESAR Nº 009/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
Os vereadores que a esta subscrevem requerm que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE PESAR em razão do
falecimento de CRERO ALVES.
Tratava-se de pessoa muito querida não só pelos parentes e familiares, mas também admirada por todos os amigos e pessoas que o conhecia ou
que com ele convivia e o seu passamento será muito sentido por todos.
Que o teor desta seja encaminhado aos familiares de Crero Alves, dando-lhes conhecimento do sentimento de dor e pesar por parte dos membros
desta Casa de Leis, em razão do seu falecimento e que rogam a Deus, o conforto espiritual para todos.
Monte Carmelo, 02 de Abril de 2019.
Amir Campos Ferreira

Fábio Jose Gonçalves

Damiron de Souza Oliveira

Batata

Edson Montes Mundim

Glacir Dall Agnol-Tire
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Carlos Alexandre Cunha

Jose Eurípedes Machado

Sidicley de Souza Peres

Edmilson de Oliveira

MOÇÃO DE PESAR Nº 010/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
Os vereadores que a esta subscrevem requerem que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE PESAR em razão do
falecimento de EGNALDO RESENDE CUNHA.
Tratava-se de pessoa muito querida não só pelos parentes e familiares, mas também admirada por todos os amigos e pessoas que o conhecia ou
que com ele convivia, tendo sido vereador nesta Casa Legislativa, onde era muito querido e respeitado e o seu passamento será muito sentido por
todos.
Que o teor desta seja encaminhado aos familiares de EGNALDO RESENDE CUNHA, dando-lhes conhecimento do sentimento de dor e pesar por
parte dos membros desta Casa de Leis, em razão do seu falecimento e que rogam a Deus, o conforto espiritual para todos.
Monte Carmelo, 02 de Abril de 2019.
Amir Campos Ferreira

Fábio Jose Gonçalves

Damiron de Souza Oliveira

Batata

Edson Montes Mundim

Glacir Dall Agnol-Tire

Carlos Alexandre Cunha

Jose Eurípedes Machado

Sidicley de Souza Peres

Edmilson de Oliveira

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
EM BRANCO
2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
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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
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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