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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
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº128/2019, DE 03 DE ABRIL DE 2019.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO AO SR. CÁSSIO MARTINS DE SOUZA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Carmelitano ao Sr. Cássio Martins de Souza.
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, 03 de Abril de 2019.
EDMILSON DE OLIVEIRA
Vereador

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 37/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
Os Vereadores que a este subscrevem, requerem do senhor prefeito municipal , que seja enviado à Câmara Municipal, Projeto de Lei, que
estabeleça uma parceria público privada entre o Município de Monte Carmelo e o Sindicato dos Produtores Rurais, onde a Prefeitura cederia o
maquinário e os implementos e o Sindicato assumiria a manutenção das estradas rurais de nosso município, contando com a parceria financeira o
município e tembém dos produtores rurais.
Monte Carmelo, 02 de Abril de 2019.
AMIR CAMPOS FERREIRA
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES

1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES

Pág. 3

MOÇÃO DE PESAR Nº 011/2019, DE 03 DE ABRIL DE 2019.
Os vereadores que esta subscrevem requerem que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE PESAR em razão do
falecimento de LOURDES PERES MONTES.
Tratava-se de pessoa muito querida não só pelos parentes e familiares, mas também admirada por todos os amigos e pessoas que a conhecia ou
que com ela convivia e o seu passamento será muito sentido por todos.
Que o teor desta seja encaminhado aos familiares de Lourdes Peres Montes, 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, 03 de Abril de 2019.
Amir Campos Ferreira-Batata

Fábio Jose Gonçalves

Damiron de Souza Oliveira

Carlos Alexandre Cunha

Edson Montes Mundim

Glacir Dall Agnol-Tire

Edmilson de Oliveira

Jose Eurípedes Machado

Sidicley de Souza Peres

1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.777/2019, DE 03 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 APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a
seguinte Lei: 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, 03 de Abril de 2019
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.778/2019, DE 03 DE ABRIL DE 2019
INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL “ABRACE UMA ESCOLA”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA 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,
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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.
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, 03 de Abril de 2019
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES

Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.779/2019, DE 03 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 APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
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.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI 3.780 DE 03 DE ABRIL 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”.
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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, 03 de abril de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
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 8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de
dois mil e dezenove, às 17:00 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador Fábio José Gonçalves, para reunião ordinária. Após
a execução do Hino Nacional Brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a chamada dos vereadores e estando presentes todos os vereadores, foi
feito a leitura da ata da reunião anterior, que teve a leitura dispensada e foi aprovada, passando-se às correspondências recebidas pela Casa. No
Grande Expediente, usou a tribuna o ex-vereador Victor Hugo Martins Tavares, que falou sobre alguns problemas da cidade de Monte Carmelo.
Falou sobre o problema com o transporte com os alunos, que ainda não foi resolvido. Disse que veio como Presidente do partido PROS, e em nome
dos deputados Weliton e Elismar Prado, dizer que fez a reivindicação e foi atendido por partes dos parlamentares mencionados, e conseguiram uma
emenda de autoria do deputado estadual Elismar Prado, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para adquirir um ônibus, mas teve a triste
notícia de que a Prefeitura Municipal não entregou a tempo a documentação para receber a verba e perdeu a mesma. Disse que de 40 municípios
indicados para receber a verba, só Monte Carmelo não cumpriu o prazo para receber a verba. Falou que os deputados conseguiram, mesmo fora do
prazo, que se entregassem a documentação até as 18:00 horas, iam ver se ainda conseguiam a verba. O vereador Damiron de Souza Oliveira falou a
respeito do pagamento de aluguel da NAGRA, e de denúncias contra determinada empresa. Falou também que tem suspeita de que a motoniveladora
apresentada como emenda da deputada Gleice Elias, que tomou posse agora em fevereiro, na verdade foi adquirida pelo município. Falou também
o vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que deu boas vindas ao ex-colega de Câmara Victor Hugo Martins Tavares. Falou que em 20 anos de
vereador, a câmara de 2017 é a pior que presenciou, pois se hoje perderam 500 mil de emenda do deputado Elismar Prado e ele perdeu mais 100 mil
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de uma emenda do deputado Padre João, por ser do PT, não cadastraram a Prefeitura nos órgãos corretos. Ordem do Dia deu início com o Projeto
de Lei nº 3.776/2019, do Executivo, que altera a Lei Municipal nº 1.477, de 12 de setembro de 2018 e dá outras providências. Foi feito um
questionamento pelo vereador Damiron de Souza Oliveira, sobre quem irá fiscalizar essa campanha e a eleição, e foi respondido que o Conselho é
Municipal e ele deve tomar as providências. Colocado em discussão e votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Indicações
nº 02/2019; 03/2019 e 04/2019, de autoria do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que falou sobre as mesmas. Colocado em discussão e votação,
foram aprovadas por unanimidade. Requerimento nº 026/2019, de autoria do vereador Glacir Dall Agnol-Tire, aprovado. Requerimentos nºs
022/2019; 023/2019; 024/2019 e 025/2019, do vereador Damiron de Souza Oliveira, aprovados. O vereador Damiron de Souza Oliveira, falou a
respeito da empresa Kavaco, que está cometendo crime ambiental e disse que quem tem conhecimento dos ilícitos e não denuncia, também estará
cometendo o crime. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a mesma.
Eu, Amir Campos Ferreira-Batata, Secretário, lavrei a presente ata em 26 de março de 2019.

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
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
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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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